Zápis 2/2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
Hlásná Třebaň konaného dne 24.1.2012
Přítomni : Vnislav Konvalinka, Miloš Palek, Jana Gartová, Pavel Kotík, Zuzana Lacinová,
Karel Čech, Miroslav Stříbrný, Roman Fišer, Michal Knor
Omluveni: Vojtěch Musil, Tomáš Snopek
Ověřovatelé : Zuzana Lacinová, Roman Fišer
Hosté: Jan Kalhous
Pro g ra m:

1) Kontrola údržbových prací, fa Kateřina Kalhousová
2) Kontrola úkolů
3) Nabídka firmy Rumpold – kontejnery na bílé sklo
4) Probační a mediační služba – veřejně prospěšné práce
5) Žádost na výstavbu vodovodu k MZe
6) Stížnost na parkování rybářů - Plovárna

1) Kontrola údržbových prací, fa Kateřina Kalhousová
Na začet zasedání ZO se dostavil J.Kalhous s fakturou a rozpisem prací za měsíc
prosinec. Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo rozsah provedených prací
v tomto měsíci.
2) Kontrola úkolů
a) Cesta U Pískovny – obec obdrţela rozhodnutí odboru dopravy o předčasném
uţívání komunikace
b) Ţádost SÚS – řešení bezpečnosti silnice Třebaň – Mořina (trvá);
c) Projekt dopravního značení – připomínky zaslat na firmu Somaro, sjednat
schůzku. (trvá)
d) Poptávkové řízení – rekonstrukce budovy OÚ – Tomáš Snopek upraví zadání
poptávky (7.2.2012)
e) Oprava komunikací – připravit soupis závad – stavební výbor (leden/únor)
f) Návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě – pozemek Na Břehách – starosta
(únor 2012)
g) Postoupení stíţnosti – vypouštění odpadních vod – T.Snopek (7.2.2012)
3) Nabídka firmy Rumpold – kontejnery na bílé sklo
Starosta informoval zastupitele o nabídce firmy Rumpold na umístění kontejnerů
na bílé sklo. Vzhledem k malé vytíţenosti kontejnerů na barevné sklo, zastupitelé
nabídku odmítli.
4) Probační a mediační služba – veřejně prospěšné práce
Starosta informoval o ţádosti PMS, o splnění trestu veřejně prospěšných prácí
pana Vlastimila Pokorného a Martina Antla. Zastupitelé souhlasí s dohodou o
realizaci výkonu trestu těchto dvou muţů.
5) Žádost na výstavbu vodovodu k MZe
Obec obdrţela dopis od ministra Petra Bendla, který vyhověl ţádosti o dotaci na
výstavbu vodovodu v naší obci. Zatím není znám finanční podíl MZe.
Starosta předloţil zastupitelům nabídky tří zpracovatelů výběrového řízení: IS
Engeneering (p.Pohořelý), Bohemia Investa a pana Šišky. Zastupitelé odsouhlasili

nabídku firmy IS Engeneering, v nejbliţších dnech bude sjednána schůzka s panem
Pohořelým. Je nutné zajistit nabídky na provádění stavebního dozoru celé akce. Do
příštího zasedání sehnat kontakty a poptat nabídku.
6) Stížnost obyvatel Plovárny na parkování aut rybářů na pozemku parc.č. 841
Obyvatelé Plovárny si stěţují na parkovaní vozidel rybářů v ulici Na Plovárně
parc.č.841 v k.ú.Hlásná Třebaň. Navrhnout dopravní značení „Zákaz zastavení.“

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva ze dne 24.1.2012
Zastupitelstvo bere na vědomí :
Bod 2 – kontrolu úkolů z minulých jednání
Bod 3 – nabídku firmy Rumpold na umístění kontejnerů na bílé sklo
Bod 6 – stíţnost na parkování vozidel rybářů na cestě parc.č. 841 v k.ú.Hlásná Třebaň
Zastupitelstvo schvaluje :
Bod 1 - fakturu a rozsah provedených údrţbových prací firmou Kalhousová za měsíc
prosinec 2011
Bod 4 – dohodu o realizaci výkonu trestu veřejně – prospěšných prací pana Pokorného a pana
Antla
Bod 5 – výber firmy IS Engeneering jako zpracovatele výběrového řízení na výběr firmy pro
realizaci výstavby vodovodu Hásná Třebaň a Hlásná Třebaň – Rovina 2.část

Zasedání ukončeno ve 20:15 h
Příští zasedání – 7.2.2012

Zapsala: Jana Gartová

Starosta : Ing. Vnislav Konvalinka

Ověřovatelé : Zuzana Lacinová

Roman Fišer

