Zápis 3/2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
Hlásná Třebaň konaného dne 7.2.2012
Přítomni : Vnislav Konvalinka, Jana Gartová, Pavel Kotík, Karel Čech, Roman Fišer,
Vojtěch Musil, Tomáš Snopek
Omluveni: Miloš Palek, Zuzana Lacinová, Michal Knor, Miroslav Stříbrný
Ověřovatelé : Vojtěch Musil, Tomáš Snopek
Pro g ra m:

1) Kontrola úkolů
2) Projekt vodovod
3) Výstavba MŠ – žádost o dotaci
4) Architektonická soutěž – budova OÚ
5) Faktura údržbové práce
6) Sdružení Hlásek

1) Kontrola úkolů
a) Žádost SÚS – řešení bezpečnosti silnice Třebaň – Mořina (trvá);
b) Projekt dopravního značení – připomínky zaslat na firmu Somaro – Přeposlány
připomínky
c) Oprava komunikací – připravit soupis závad – stavební výbor (leden/únor)
d) Návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě – pozemek Na Břehách – starosta
(únor 2012)
e) Postoupení stížnosti – vypouštění odpadních vod – M.Palek zaslal dopis
s napomenutím paní Smolíkové.
2) Projekt vodovod
Pan Pohořelý byl osloven ohledně výběrového řízení na prováděcí firmu. Bude
připravena zadávací dokumentace k odsouhlasení zastupitelstvem. Do konce dubna
je nutné zvládnout výběrové řízení. Poptávka na technický dozor.
3) Výstavba MŠ – žádost o dotaci
Starosta informoval zastupitele o vyhlášení nové výzvy na výstavbu MŠ z fondů
ROP. Zastupitelé souhlasí s podáním nové žádosti.
4) Architektonická soutěž – budova OÚ
Tomáš Snopek navrhl zastupitelstvu uspořádat architektonickou soutěž na
rekonstrukci prostor a budovy oú. Zjistit podmínky a možnosti vyhlášení soutěže
mezi studenty VŠ. (T.Snopek do 21.2.2012)
5) Faktura údržbové práce
Nejasná položka – beton a lavička
6) Sdružení Hlásek
Starosta informoval zastupitele o dopisu od zástupkyň sdružení. Zastupitelé
schválili úhradu neinvestičních nákladů na M.Koutského, který klub navštěvuje a
je předškolák. Ostatní body budou řešeny na společné schůzce 21.2.2012.

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva ze dne 7.2.2012
Zastupitelstvo bere na vědomí :
Bod 1 – kontrolu úkolů z minulých jednání
Bod 2 – postup a přípravu na výběrové řízení
Bod 4 – návrh vyhlášení architektonické soutěže na rekonstrukci objektu OÚ
Zastupitelstvo schvaluje :
Bod 3 - podání nové žádosti na výstavbu MŠ v rámci ROP
Bod 5 – fakturu za údržbové práce v měsíci lednu s výhradou
Bod 6 – hradu neinvestičních nákladů za žáka M.Koutského OS a klubu dětí Hlásek

Zasedání ukončeno ve 20:00 h
Příští zasedání – 21.2.2012

Zapsala: Jana Gartová

Starosta : Ing. Vnislav Konvalinka

Ověřovatelé : Vojtěch Musil

Tomáš Snopek

