Zápis 4/2014

Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 11.3.2014
Přítomno: 7 členů zastupitelstva
Ověřovatelé: Roman Fišer, Tomáš Snopek
Omluveni: Pavel Kotík

Program:

1) Opravy místních komunikací
2) Kontrola úkolů
3) Černá stavba V Liškách
4) Vodovod
5) Výstavba MŠ
6) Nabídka Berounského deníku
7) Žádost o prominutí poplatku ze vstupného
8) Žádost o odkup pozemku – paní Jenčíková
9) Územní plán – dodatek ke smlouvě o dílo
10) Zabezpečení návsi v době porážení máje
11) Škodní událost – pí. Savenko

1) Opravy místních komunikací
Zastupitelé projednávali stav místních komunikací po zimě a výstavbě vodovodu. Část komunikací
bude opravena prováděcími firmami ostatní musí zajistit obec. Do příště je potřeba sepsat místa, kde
je nutné komunikace opravit. M. Knor upozornil na špatný stav části komunikace Nad Lesíkem. Paní
Kusá upozornila na problémovou část komunikace V Rokli – strhnout, vyjeté koleje. Vodaři v měsíci
dubnu musí ještě asfaltovat v ulicích K Bunkru a do Trub.
2) Kontrola úkolů
- porovnání nabídek na pasporty (starosta – trvá)
- kanalizace – čeká se na kontrolu SFŽP (V. Musilovi poslat konečnou verzi zadávací dokumentace)
3) Černá stavba V Liškách
Pan Valenta zpracoval odborný posudek na komunikaci do chat V liškách. Na základě posudku požádá
obec odbor dopravy o schválení umístění značky omezení nosnosti do 3,5t a vjezd pouze majitelům
rekreačních objektů v dané lokalitě.
4) Vodovod
Dokončují se přípojky, cca 10 přípojek. Zbývá umístit přetlakovou šachtu s redukčním ventilem do
parkoviště. Úprava komunikací.
Svazek obcí Třemole napíše dopis na MZe s dotazem, jak naložit s majetkem svazku obcí, který zákon
v tomto případě nezná.
5) Výstavba MŠ
Byl vyhlášen konkurz na ředitele/ku MŠ. Obec zaslala žádosti na Krajský úřad a Školskou inspekci o
stanovení členů konkurzní komise.

6) Nabídka Berounského deníku
Obec obdržela nabídku Berounského deníku za předplatné zdarma článek o obci.
7) Žádost o prominutí poplatku ze vstupného
Pan J.Žáček žádá o prominutí poplatku ze vstupného při první akci nově se zavádějící restaurace.
8) Žádost o odkup pozemku – paní Jenčíková
Paní Jenčíková stále požaduje odkup pozemku parc.č. 2044 v k.ú. Hlásná Třebaň.
9) Územní plán – dodatek ke smlouvě o dílo
Starosta informoval zastupitele o dodatku ke smlouvě o dílo (dokončení změny územního plánu č.2).
Nabídka činí 205 700 Kč s DPH.
10) Zabezpečení návsi v době porážení máje
Velitel SDH T.Snopek informoval zastupitele o tom, že SDH společně s TJ Sokol bude pořádat
Staročeské máje. U Mě policie je nutné zjistit možnosti zabezpečení návsi bez uzavírky. (úkol –
starosta)
11) Škodní událost – pí. Savenko
Obec obdržela dopis advokátní kanceláře zastupující paní Savenko ve věci škodní události z prosince
2012. Obec předá věc AK Láska.

Usnesení zastupitelstva obce Hlásná Třebaň z jednání dne 11.3.2014
Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň bere na vědomí informace k bodům zápisu č. 1 – 6, 10.
Add 7) Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň
schvaluje
žádost pana Jana Žáčka o prominutí poplatku ze vstupného při zaváděcí akci nové restaurace, která
se koná dne 5.4.2014.
Add 8) Zastupitelstvo obce
neschvaluje
žádost paní Jenčíkové o odkup pozemku parc.č. 2044 v k.ú.Hlásná Třebaň.
Add 9) Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň
schvaluje
znění dodatku ke smlouvě o dílo s firmou KK Kadlec včetně nabídkové ceny 205 700 Kč s DPH.
Add 11) Zastupitelstvo obce
schvaluje
postup obce ve věci řešení škodní události paní Savenko a zplnomocnění AK Láska k zastupování
obce.
Zasedání bylo ukončeno ve 20,15 hodin.
Příští zasedání se koná dne 25.3.2014
Zapsala. Jana Gartová

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

Ověřil:

………………………………………………..
Roman Fišer

………………………………………………………………………
Tomáš Snopek

