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

Kontrola úkolů z minulého jednání
Doplnění finančního a kontrolního výboru
Žádost nadačního fondu Rafael o finanční příspěvek
Žádost školy Hlásek o stanovisko k rozšíření kapacity žáků
Přípojka na elektřinu pro ČOV
Různé

ad 1) Plnění úkolů z minulých jednání zastupitelstva provedl starosta obce.
- Pro zastřešení autobusové zastávky Rovina byly předloženy dva návrhy. Úpravy vybraného
návrhu budou ještě projednány s dodavatelem
- Stále trvá prověření možnosti podání žádosti prominutí platby penále FÚ
- S Městskou policií Černošice se uskuteční jednání, na kterém vedení obce projedná konkrétní
požadované úkoly.
- Zákonnost možnosti využití měření radarem je v současné době posuzována advokátní kanceláří
Mgr. Lásky.
- Stále trvá úkol doplnění finančního a kontrolního a stavebního výboru.
- Připojení i spodních ulic na kanalizaci v ulici Karlštejnské až do místa, kde jsou ulice ještě
připojitelné nelze zrealizovat. Realizační firma žádá úplnou uzavírku ulice Karlštejnské. Šachty
s možností napojení budou osazeny. V případě volné kapacity firmy a krátkodobé uzavírky
mohou být odbočky alespoň za hranici Karlštejnské realizovány.
- Řešení problému dešťové kanalizace společně s výstavbou splaškové kanalizace není z časových
důvodů možný
ad 2) Ing. Stříbrný přednesl návrh na doplnění finančního a kontrolního výboru – paní Ilona Gartová
Návrh byl jednomyslně schválen. Vzhledem k tomu, že se přihlásili ještě další zájemci o práci v tomto
výboru, bude se i nadále jednat o navýšení počtu jeho členů.
ad 3) Nadační fond Rafael požádal obec o finanční příspěvek na kochleární implantát pro
dvanáctiletého chlapce. Žádost bude ještě prověřena a stanovisko bude vydáno na příštím zasedání.
ad 4) Zastupitelstvo opakovaně jednalo o žádosti Základní školy Hlásek k rozšíření kapacity žáků a ke
stavebním úpravám. Zastupitelstvo uložilo starostovi obce odpovědět na uvedené žádosti tak, že
z důvodu bezpečnosti v okolí školy s předloženou žádostí nelze souhlasit. Stále platí, že konečné
stanovisko obce bude vydáno na základě výsledků místního šetření, které se má v měsíci březnu
uskutečnit.
ad 5) Starosta obce informoval o nutnosti zbudování elektrické přípojky pro ČOV. Byla podána žádost
na ČEZ. Nyní jsme obdrželi návrh smlouvy od ČEZ o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě. ČEZ požaduje 20 000,- Kč jako podíl na nákladech. Je nutné navíc vybudovat
přípojku od připojovacího místa za silnicí k elektroměrovému rozvaděči, který bude v oplocení
budoucí ČOV. Pokračování vedení do budovy ČOV je povinností dodavatele ČOV, Zastupitelstvo
schválilo vybudování obezděného elektroměrového rozvaděče a souhlasí s výše uvedeným návrhem

smlouvy s ČEZ. Na vybudování elektroměrového rozvaděče a přípojky k připojovacímu místu budou
ještě předloženy konkrétní nabídky, z nichž bude vybrána nejvhodnější.
ad 6)
- Na OÚ se obrátila společnost City Portal s nabídkou zveřejňování pracovních míst na webu HT.
Zastupitelstvo se k nabídce vyjádřilo s tím, že bude prověřena možnost odstoupit od smlouvy na
tuto službu a poté bude o ní dále jednat.
- Starosta informoval o probíhající majetkové a provozní evidenci obecních vodovodů ze strany
provozovatele, společnosti Aquaconsult s.r.o. Dále informoval, že vedení obce bude jednat o
cenách a bude požadovat vysvětlení nutných nákladů započtených do ceny vody.
- D. Lacina vznesl dotaz na možnost úklidu komunikace na návsi na Rovinech. Starosta přislíbil
projednat úklid s příslušnou firmou v dohledné době.
- Starosta obce dále informoval o všech uzavírkách silnic spojených s výstavbou kanalizace.
- Starosta požádal zastupitele o návrhy úprav návsi ve Třebani, jak by měla být po výstavbě
kanalizace provedena její konečná úprava ( velikosti zpevněných ploch, vedení chodníků,
ozelenění, případně vytvoření nutných parkovacích míst a přechodů pro chodce).
- Příští jednání zastupitelstva se koná 17. 3. 2015 od 19.00.

Usnesení Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň ze dne 3. 3. 2015
Zastupitelstvo schvaluje:
1. vybudování obezděného elektroměrového rozvaděče v oplocení ČOV. Smlouvu S ČEZ o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě a podíl na nákladech ve výši 20 000,- Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Informaci o majetkové a provozní evidenci vodovodů předložené provozovatelem vodovodů
2. Termíny uzávěrek z důvodu výstavby kanalizace
Zastupitelstvo ukládá:
1. Starostovi obce a D. Lacinovi dořešit zastřešení autobusové zastávky na Rovinech
T: do konce března 2015
2. D. Lacinovi vyhledat jednoho nového kandidáta na doplnění stavebního výboru
T: úkol trvá
3. Vedení obce znovu prověřit možnost odvolání k vyměřenému penále v celkové 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. Jestli je nutné
na tři vyměřené penále vypracovat trojí odvolání.
T.: úkol trvá
4. Vedení obce dořešit požadavky na Městskou policii Černošice
T.: úkol trvá
5. Místostarostce J. Gartové, DiS, připravit k revizi obecní vyhlášky. T.: úkol trvá
6. Kulturnímu, sociálnímu a školskému provést revizi názvů ulic a podat návrhy názvů pro nově
vzniklé ulice
T.: úkol trvá
7. Vedení
obce
připravit
administrativně
i
personálně
provozování
ČOV
T.: úkol trvá
8. Vedení obce dořešit reklamaci a opravu vzduchotechniky v MŠ a dále jednat ohledně opravy
dveří a zárubní
T.: do odstranění závad
9. Vedení obce projednat s hasiči jednorázové sběry kovového odpadu T: úkol trvá
10. Vedení obce odpovědět jednatelům Základní školy Hlásek na žádost k rozšíření kapacity žáků T:
úkol trvá
11. Vedení obce konzultovat s právníkem, zda by podání žaloby ve věci odstranění černé stavby p.
Vávrou bylo rychlejší než opatření k odstranění této stavby. T.: úkol trvá
12. Výboru životního prostředí zadat zpracování návrhu na úpravu prostranství u Málků po vykácení
stromů.
T.: do 17. 3. 2015
13. Starostovi obce projednat termín úklidu komunikace na návsi na Rovinech
T: do 17. 3. 2015
14. Starostovi obce při projednávání majetkové a provozní evidence vodovodů jednat o cenách a
požadovat vysvětlení pojmů
Termín: do 17. 3. 2015
15. Vedení obce projednat se společností City Portal podmínky smlouvy na zveřejňování pracovních
míst na webu HT a možnosti odstoupení od ní.
T: do 17. 3. 2015
Zapsala: Iva Matějková

Ověřili:
……………………………………………………
Ing. M. Stříbrný

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

………………………………………………………………..
D. Lacina

