Zápis č. 4/2015
Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 17. 2. 2015
Přítomni: Ing. V. Konvalinka, Ing. K. Čech, Ing. M. Stříbrný, R. Svoboda, D. Lacina, Mgr. V. Musil
Omluveni: Jana Gartová, DiS., Mgr. I. Matějková, Ing. P. Kotík
Ověřovatelé: Ing. K. Čech, D. Lacina
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Kontrola úkolů z minulého jednání
Pronájem pozemku p. č. 196/1
Průběh výstavby kanalizace a ČOV
Informace k provozu MŠ
Roční závěrka MŠ, převod hospodářského výsledku
Kalkulace vodného na Rovinách
Dopis pana Tótha
Bioplynová stanice Mořina
Smlouva s organizací „Zvíkovecká kytička“
Různé

ad 1) Plnění úkolů z minulých jednání zastupitelstva provedl starosta obce. .
- Pro zastřešení autobusové zastávky Rovina bude vypracována cenová kalkulace na základy a další
práce
- Stále trvá prověření možnosti podání žádosti prominutí platby penále FÚ
- Úkol doplnění finančního a kontrolního výboru stále trvá
- Zastupitelé navrhují pověřit Městskou policii Černošice těmito vybranými úkoly: dohled u
přechodů pro chodce, dodržování předepsané rychlosti v oblasti návsi na Rovinách, zvýšený
dozor na nepřehledných místech ( budou vytipovány), kontrola na lávce ( i s pokutováním), pěší
obchůzky ( trasy budou vyznačeny), kontrola dodržování nepožití alkoholu před jízdou zvláště
v okolí restaurací a domluva řidičům s vysvětlením přestupku ohledně parkování. J. Gartová, Dis.
Prověřuje možnosti využití měření radarem.
ad 2) Pan M. Čuba podal žádost o pronájem pozemku parc. č. 196/1 v k. ú. Hlásná Třebaň ( příchod
k lávce) z důvodu umístění prodejního stánku. Fotografii stánku přiložil. Zastupitelé nesouhlasí
s pronájmem uvedeného pozemku pro tento účel. Navrhují panu Čubovi, aby zvolil vhodnější místo.
ad 3) Starosta obce informoval zastupitelstvo o současném průběhu prací na výstavbě kanalizace.
V současné době na stavbě kanalizace dochází umístění čerpacích stanic a prověřování jejich
technických parametrů. Se stavební firmou bude projednáno zlepšení úprav a úklidu krajské silnice a
obecních komunikací. Z SFŽP jsme obdrželi dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace. Dodatek řeší
změnu provozování kanalizace a ČOV na systém provozování „ Obec provozuje sama“. Dodavatelská
firma na kanalizaci oznámila, že není schopna v rámci výstavby kanalizačních řadů rekonstruovat
dešťovou kanalizaci. Projekt na tyto práce bude dokončen, aby případné budoucí rekonstrukci
nebránily trasy splaškové kanalizace.
ad 4) Ohledně závady na vzduchotechnice – firma Zlínské stavby reklamaci odmítla. Obrátíme se na
advokátní kancelář „Láska“ s žádostí o popis správného postupu reklamace.

ad 5) Zastupitelstvo schvaluje roční účetní uzávěrku MŠ Hlásná Třebaň a souhlasí s převodem
hospodářského výsledku v částce 3 308,48 Kč do rezervního fondu školky.
ad 6) Zastupitelstvo jednomyslně schválilo předloženou kalkulaci vodného vodovodu „Kalevod“ na
Rovinách.
ad 7)Zastupitelstvo rozhodlo zabývat se dopisem pana Tótha s navrženými připomínkami na
některém nejbližším zasedání.
ad 8) Zastupitelstvo pověřilo starostu jednáním s provozovatelem bioplynové stanice na Mořině,
ohledně možnosti likvidace posekané trávy v tomto zařízení.
ad 9) Zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvu s organizací „Zvíkovecká kytička“ spojenou
s finančním darem ve výši 1 000,- Kč pro tuto organizaci.
10) Různé.
-Zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvu o smlouvě budoucí s vloženou smlouvou o věcném
břemeni na vedení plynovodního řadu pozemky parc. č. 6 a parc. č. 107/28, vše v k. ú. Hlásná Třebań
( vlastník obec Hlásná Třebaň) ve prospěch E. Blažkové a Š. Blažkové, Praha 5-Radotín.
-Zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvu darovací na pozemek parc. č. 527 v k. ú. Hlásná
Třebaň ve prospěch obce Hlásná Třebaň. Darujícími jsou spoluvlastníci pozemku parc. č. 527 M.
Dvořáková, Palouček 1708, Beroun, B. Kolinová, Mněnická 58, Nemošice, A. Kratochvíl, Hlavní 157,
Horní Bezděkov a Ing. M. Kratochvíl, Spojovací 249, Bašť.
- Na schůzce občanů se zastupiteli Rovin byly vzneseny některé připomínky, kterými se bude
zastupitelstvo dále zabývat. Jedná se například o reagování na žádosti a dotazy občanů, ne vždy se
daří včas odpovědět. Dále jde o úpravu spínacího bodu veřejného osvětlení na automatické spínání
při setmění ( náhrada spínacích hodin). Vyčištění můstků na návsi hasiči. Úklid hromady trávy
v Letovské ulici. Dodržování předepsané rychlosti na Rovinech a parkování nákladních aut na návsi.

- Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 3. 3. 2015 v 19 hod.

Usnesení Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň ze dne 17. 2. 2015
Zastupitelstvo schvaluje:
1) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z SFŽP. Dodatek řeší provozování ČOV a
kanalizace v režimu „Obec provozuje sama“. Pověřuje starostu podepsáním dodatku. č. 1.
2) Roční uzávěrku MŠ Hlásná Třebaň a převod hospodářského výsledku do rezervního fondu.
3) Kalkulaci vodného na Rovinách od provozovatele, firmy Aquaconsult.
4) Smlouvu s organizací „Zvíkovecká kytička“ spojenou s darem ve výši 1 000,- Kč od obce.
Pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
5) Smlouvu o smlouvě budoucí s vloženou smlouvou o věcném břemeni na vedení plynovodního
řadu pozemky parc. č. 6 a parc. č. 107/28, vše v k. ú. Hlásná Třebań ( vlastník obec Hlásná
Třebaň) ve prospěch E. Blažkové a Š. Blažkové, Praha 5-Radotín.
6) Smlouvu darovací na pozemek parc. č. 527 v k. ú. Hlásná Třebaň ve prospěch obce Hlásná
Třebaň. Darujícími jsou spoluvlastníci pozemku parc. č. 527 M. Dvořáková, Palouček 1708,
Beroun, B. Kolinová, Mněnická 58, Nemošice, A. Kratochvíl, Hlavní 157, Horní Bezděkov a Ing.
M. Kratochvíl, Spojovací 249, Bašť.
Zastupitelstvo zamítá:
1) Žádost pana Čuby o pronájem pozemku parc. č. 196/1 v k. ú. Hlásná Třebaň pro umístění
prodejního stánku.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Informaci o současném stavu prací na výstavbě kanalizace
Zastupitelstvo ukládá:
1. Ing. M. Stříbrnému vyhledat jednoho nového kandidáta na doplnění kontrolního a finančního
výboru
T.: úkol trvá
2. D. Lacinovi vyhledat jednoho nového kandidáta na doplnění stavebního výboru
T: do 3. 3. 2015
3. J. Gartové, DiS., prověřit možnosti měření rychlosti v obci radarem
T.: do 3. 3. 2015
4. Starostovi obce a D. Lacinovi dořešit zastřešení autobusové zastávky Rovina
T.: do 3. 3. 2015
5. Vedení obce znovu prověřit platbu penále ve výši 26 900 Kč, která byla vyměřena obci na
základě zjištění méně závažného porušení rozpočtové kázně při čerpání dotací ze státního
rozpočtu na pečovatelskou službu v letech 2010 – 2012, zda jej nebude nutné zaplatit dílčími
splátkami
T.: úkol trvá
6. Zastupitelům obce připravit náměty pro smlouvu s Městskou policií Černošice
T.: úkol trvá
7. Místostarostce J. Gartové, DiS, připravit k revizi obecní vyhlášky. T.: úkol trvá
8. Kulturnímu, sociálnímu a školskému provést revizi názvů ulic a podat návrhy názvů pro nově
vzniklé ulice
T.: do 3. 3. 2015
9. Vedení
obce
připravit
administrativně
i
personálně
provozování
ČOV
T.: před uvedením do provozu

10. Vedení obce dořešit reklamaci a opravu vzduchotechniky v MŠ a dále jednat ohledně opravy
dveří a zárubní
T.: do odstranění závad
11. Vedení obce odpovědět jednatelům Základní školy Hlásek na žádost k rozšíření kapacity žáků
T: 3. 3. 2015
12. Vedení obce zajistit vyprojektování dalších možností připojení k budované kanalizaci i
spodních ulic napojených do ulice Karlštejnská až do místa, kde jsou ulice ještě v rovině a
současně připojení MŠ na kanalizaci
T.: do vyřešení
13. Vedení obce projednat s projektantem předložení cenové nabídky a způsobu, jak řešit
problém dešťové kanalizace společně s výstavbou splaškové kanalizace.
T.: do vyřešení
14. Vedení obce konzultovat s právníkem, zda by podání žaloby ve věci odstranění černé stavby
p. Vávrou bylo rychlejší než rozhodnutí o odstranění této stavby.
T.: do 3. 3. 2015
15. Komisi pro životní prostředí vypracovat nebo zadat návrh na úpravu prostranství u Málků po
vykácení stromů.
T.: do 17. 3. 2015

Zapsal: Ing. Vnislav Konvalinka
………………………………………………………………………
Ing. Vnislav Konvalinka, starosta
Ověřili:
……………………………………………………
Ing. K. Čech

………………………………………………………………..
D. Lacina

