Zápis.č. 4/2013

Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 19.2.2013

Přítomno: 10 členů zastupitelstva
Ověřovatelé: Tomáš Snopek, Pavel Kotík

Program:

Kontrola úkolů, obecné záležitosti
1 ) Žádost pana Siegla
2) Nabídka prováděcí dokumentace ČOV a kanalizace
3) Nabídka zpracování výběrového řízení na TDI (ČOV, kanalizace)
4) Žádost pana Příklenka o příspěvek
5) Vyhláška o sběru třídění …komunálního odpadu a vyhláška o poplatku za
kom.odpad

Kontrola úkolů, obecné záležitosti
a) seznam dlužníků – doplnit zkontrolovat, rozeslat upomínky (do příštího zasedání)
b) revize dešťové kanalizace – užívání, vypouštění (případně souhlas s vypouštěním do dešťové
kanalizace) –čištění opravy v letních měsících
c) školský obvod –Řevnice, Mořina (pro Rovinské), Zadní Třebaň – dohody + anketa na web
(školy), informace o postupu obce do dubnového Zpravodaje
d) otevírání obálek ve výběrovém řízení na výstavbu MŠ odloženo na 1.3.2013, momentálně se
přihlásilo 27 firem, byly vzneseny dodatečné dotazy – pochybnosti ohledně oplocení
komise pro otevírání obálek: Konvalinka, Lacinová, Fišer, Musil (Gartová, Kotík, Stříbrný –
náhradníci) – zůstává
e) účet u ČNB – připravena smlouva – starosta během tohoto týdne podepíše
f) vodovod – dle počasí se pokračovalo v ulici Pod Svahem a Kytlinská, probíhá zaměřování sítí
1.4. bude zahájena stavba v krajské silnici; nutné podepsat plné moci HT, Třemole, uzavřít Rovina
návrhy smluv na přípojky – a)místní poplatek za zhodnocení pozemku výstavbou vodovodu, dle
pokynu MF ; b) smlouva o investičním příspěvku na vybudování vodovodu – (starosta připraví do
příštího zasedání)
g) smlouva Motyčka – smlouva advokátem dopracována – zaslat panu Motyčkovi
1) Žádost pana Siegla, chata č.e. 29 –žádost o rekolaudaci
Pan Siegl požádal obec o rekolaudaci chaty č.e. 29, kde celoročně žije. Zastupitelstvo
souhlasí.
2) Nabídka prováděcí dokumentace ČOV a kanalizace
firma Knotek -180 tis. + DPH, doba dodání 6 týdnů – ověřit doporučení (obvolat referenční
obce - starosta)
firma Jodl – 186 tis. + DPH, doba dodání 5 týdnů
3) Nabídka zpracování výběrového řízení na TDI (ČOV, kanalizace)
Nabídka Allowance 60 tis. bez DPH výběr TDI, smluvně dříve dohodnuta cena na zhotovitele
25 tis. bez DPH. Zastupitelé jednohlasně požadují snížení ceny výběru TDI na 40 tis.

4) Žádost pana Příklenka o příspěvek na přípojku vodovodu a kanalizace v ul. Chodská
Zastupitelstvo projednalo žádost pana příklonka o příspěvek na přípojku vodovodu a
kanalizace v ulici Chodská. Vzhledem k tomu, že obec momentálně realizuje velké investiční
akce a tato investice nebyla se zastupiteli investorem předem projednána, zastupitelstvo
žádost zamítlo.
Usnesení: Zastupitelstvo neschvaluje finanční příspěvek obce panu Příklenkovi na vybudování
přípojky vodovodu a kanalizace.
5) Vyhláška o sběru, třídění …komunálního odpadu a vyhláška o poplatku za kom.odpad
Zastupitelé projednali aktualizaci vyhlášky o systému nakládání s odpadem v obci a vyhlášku
o poplatku za komunální odpad v roce 2013.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č. 2/2013 o systému nakládání s odpadem
v katastru obce Hlásná Třebaň a vyhlášku č. 3/2013 o poplatku za komunální odpad.

Zasedání ukončeno ve 20:50 hodin
Příští jednání dne 5.3.2013

Oveřil: Ing. Vnislav Konvalinka

--------------------------------------------Tomáš Snopek

----------------------------------------------

____________________________
Pavel Kotík

