Zápis 3/2014

Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 25.2. 2014
Přítomno: 6 členů zastupitelstva
Ověřovatelé: Miroslav Stříbrný, Michal Knor
Omluveni: Pavel Kotík
Program:

1) Opravy místních komunikací
2) Nabídky pasportů inženýrských sítí
3) Systém ASPI
4) Žádost o pronájem řopíku v ulici K Bunkru
5) Reakce obyvatel ulice Na Paloučku na žádost obce o prodloužení dokončení
komunikace
6) Černá stavba V liškách – p.Vávra
7) Vodovod
8) Kanalizace
9) Mateřská škola Hlásná Třebaň
10) Veřejné osvětlení – mapování
11) Nabídka zpracování pasportu komunikací

1) Opravy místních komunikací
Starosta informoval zastupitele o deponii štěrku, který obec má k dispozici. V měsíci březnu
bude započato s úpravou místních komunikací.
2) Nabídky pasportů inženýrských sítí
Na obec se dostavil zástupce firmy Geosense s nabídkou zpracování elektronických pasportů
inženýrských sítí apod. Starosta informoval zastupitele, že nyní má obec dvě nabídky. Od
firmy Geosense a Hrdlička s.r.o. Pro porovnání budou obě nabídky rozeslány zastupitelům.
3) Systém ASPI
Systém ASPI momentálně nefunguje. Nutno zařídit zprovoznění.
Úkol: Jana Gartová zařídí zprovoznění systému.
4) Žádost o pronájem řopíku
Starosta informoval zastupitele o žádosti pana Kučery o pronájem válečného řopíku ve
vlastnictví obce. Doposud o řopík pečoval pan Kroc. Starosta vyzve pana Kučeru, aby
zastupitelstvu sdělil konkrétní plány využití vojenského opevnění.
5) Reakce obyvatel ulice Na Paloučku na žádost obce o prodloužení dokončení
Komunikace
Starosta informoval zastupitele o znění dopisu obyvatel ulice Na Paloučku, který byl zaslán na
Odbor dopravy v Berouně, jako reakce na žádost obce o prodloužení povolení dokončení
komunikace. Komunikace je řešena, návrh na dokončení a úpravu povrchu momentálně řeší
projektant.
6) Černá stavba V Liškách – pan Vávra
Starosta seznámil zastupitele s názorem advokátů AK Láska na danou problematiku.
7) Vodovod
Vzhledem k prodloužení větve v ulici V Rokli došlo ke zvýšení výškového rozdílu o cca 10
m.n.m. Z tohoto důvodu bude nutné do začátku ulice Trubská umístit vyrovnávací šachtu, aby
bylo možné vyrovnat tlaky. Šachta bude umístěna začátkem března.
8) Kanalizace
Firma Allowance podala zadávací dokumentaci společně s návrhem smlouvy o dílo na Státní
fond životního prostředí. Nyní budeme čekat na rozhodnutí SFŽP. V březnu by mohlo být
vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby.

9) Mateřská škola Hlásná Třebaň
Starosta informoval zastupitele o průběhu stavby. Firma zahájila stavbu střechy, v přízemí se
dozdívají příčky.
Zastupitelé projednali a odsouhlasili znění vyhlášení konkurzu na ředitele/ku mateřské školy.
Konkurz může být vyhlášen. Zveřejněn bude v Berounském deníku, Našich novinách a také
rozešleme po okolních školách a obcích ke zveřejnění.
Zastupitelé dále projednali návrh zřizovací listiny, který byl zároveň konzultován s Krajským
úřadem pro Středočeský kraj. Je potřeba zajistit veškeré podklady pro zřízení příspěvkové
organizace a zajistit členy konkurzní komise pro výběr ředitele/ky mateřské školy.
10) Veřejné osvětlení – mapování
Starosta informoval zastupitele, že byla zmapována a očíslována všechna tělesa veřejného
osvětlení v Hlásné i na Rovinách.
11) Nabídka zpracování pasportu komunikací
Obec obdržela nabídku pana Mareše na zpracování pasportu komunikací. Cena zpracování
činí 14 tis. Kč bez DPH.

Usnesení zastupitelstva obce Hlásná Třebaň z jednání dne 25.2.2014
Add 1 – 8) Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň bere na vědomí informace k bodům zápisu č.1 – 8.
Add 9) Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2
zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění
 vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Hlásná Třebaň
 stanoví text veřejného oznámení konkurzního řízení viz. Příloha zápisu č. 1
 pověřuje starostu
- požádat Krajský úřad a Českou školní inspekci o delegování jejich zástupce za člena
konkurzní komise,
- požádat ředitelku Základní a Mateřské školy Všenory o souhlas se svým jmenováním za člena
konkurzní komise
Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň
 schvaluje návrh zřizovací listiny příspěvkové organizace
 schvaluje zřízení příspěvkové organizace Mateřská škola Hlásná Třebaň
 pověřuje starostu a místostarostku zřízením příspěvkové organizace Mateřská škola Hlásná
Třebaň
Add 10) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci k bodu zápisu č. 10)
Add 11) Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje nabídku pana Mareše na zpracování pasportu
komunikací v obci za cenu 14 tis. Kč bez DPH.

Zasedání ukončeno ve 20.00 hodin
Příští jednání 11.3.2014

Ing. Vnislav Konvalinka, starosta …………………………………………………………………………………….

Ing. Miroslav Stříbrný …………………………………………………………………………………………………….

Michal Knor ……………………………………………………………………………………………………………………

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva ze dne 3. 12.2013
Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje:
1) (add 2) Podání žádosti o dotaci na projekt rozšíření garážového stání ze Středočeského
Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2014 a zavazuje se
spolufinancovat uvedený projekt ve výši min. 5% z celkových nákladů projektu
2) (add 3) Smlouvu o dílo v celkové částce 10.000,- Kč + DPH
3) (add 4) Fakturu za údržbové práce
4) (add5) Plán inventur a inventarizační komisi
5) (add 6) Rozpočtové opatření č. 3
6) (add 7) Odměny zaměstnancům

Ing. Vnislav Konvalinka
Ověřovatelé:

…………………………………………………………….
Pavel Kotík

…………………………………………………….
Miroslav Stříbrný

