Zápis 5/2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
Hlásná Třebaň konaného dne 6.3.2012
Přítomni : Vnislav Konvalinka, Jana Gartová, Pavel Kotík, Roman Fišer, Tomáš Snopek,
Michal Knor, Karel Čech
Omluveni: Miloš Palek, Zuzana Lacinová, Miroslav Stříbrný, Vojtěch Musil
Ověřovatelé : Roman Fišer, Pavel Kotík
Pro g ra m:

1) Projekt značení SOMARO
2) 25. Výročí Zpravodaje
3) Odpadkové koše pro obec
4) TJ Sokol – žádost zakoupení aparatury
5) Smlouva o dílo – Koordinace, T.Papež
6) Architektonická soutěž
7) Opravy místních komunikací
8) Spolupráce obce se sdružením Hlásek
9) Projekt Třemole
10) Návrh komise pro výběrové řízení - vodovod HT

1) Projekt značení SOMARO
Zastupitelé projednali poslední připomínky k projektu dopravního značení v obci.
Připomínky budou zaslány firmě SOMARO.
2) 25. Výročí Zpravodaje
Starosta informoval zastupitele o přípravách oslav 25. výročí obecního Zpravodaje. U
příležitosti oslav bude jmenována i nová kronikářka obce paní Mgr.Iva Matějková a bude
poděkováno dosavadní kronikářce paní Daně Fišerové
3) Odpadkové koše pro obec
Zastupitelé odsouhlasili nákup 6ks odpadkových košů pro obec
4) TJ Sokol – žádost zakoupení aparatury
TJ Sokol vznesla na obec žádost o spolupodílnictví při nákupu aparatury pro zajištění
ozvučení kulturních akcí v obci. Zastupitelé přistoupili na tento návrh. Obec se bude
finančně podílet na nákupu z 50%.
5) Smlouva o dílo – Koordinace, T.Papež
Zastupitelstvo odsouhlasilo smlouvu o dílo s firmou Koordinace – Tomáše Papeže na
vypracování povodňového plánu pro obec. Smluvní cena činí 38 tis. Bez DPH.
6) Architektonická soutěž
Tomáš Snopek informoval zastupitele o podmínkách a možnostech při organizování
architektonické soutěže za účelem rekonstrukce budov v areálu obecního úřadu. Je nutné
zjistit konkrétní finanční podmínky pro vyhlášení soutěže přes komoru architektů.
7) Opravy místních komunikací
Je nutné dořešit soupis nutných oprávek místních komunikací, štěrkováním i opravy
asfaltových povrchů. (Stavební výbor).
8) Spolupráce obce se sdružením Hlásek
Na základě výzvy a jednání zástupců OS a klubu dětí Hlásek byla projednána forma
spolupráce obce se sdružením pro nadcházející školní rok. Zastupitelé odsouhlasili formu
spolupráce stejnou, jaká byla v roce 2011/2012. Obec bude i nadále podporovat místní děti

příspěvkem 500 Kč/měsíc a dítě trvale žijící v obci. Vzhledem k zahajování projektu
výstavby vodovodu a trvání na záměru výstavby obecní MŠ je rozsáhlejší finanční podpora
obce nemožná. Obec bude apelovat na rodiče, aby i v letošním roce vynaložili maximální
úsilí při umísťování svých dětí do MŠ v okolí.
9) Projekt Třemole
Starosta informoval zastupitele o předání staveniště v rámci zahájení projektu výstavby
vodovodu Třemole. Čeká se na harmonogram výstavby.
10) Návrh komise pro výběrové řízení - vodovod HT
Na základě zahájení výběrových řízení na realizaci projektů Vodovod Hlásná Třebaň –
Rovina I.etapa 2.část a Vodovodu Hlásná Třebaň, bude nutné sestavit jednu tříčlennou a
jednu pětičlennou komisi. Navrhovaní členové komise pro otevírání obálek: starosta,
K.Čech, Z.Lacinová, hodnotící komise: starosta, K.Čech, Z.Lacinová, pan Pokorný a
zástupce firmy ISE.
Ohledně spolufinancování projektů je ještě nutné napsat dopis panu Peterovi na Krajský
Úřad. Středočeský krajský úřad přislíbil spolufinancování projektu, a to z 10%.

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva ze dne 21.2.2012
Zastupitelstvo bere na vědomí :
Bod 1 – připomínky k projektu značení místních komunikací,
Bod 2 – informace o formě oslav 25.výročí Zpravodaje,
Bod 6 – informace ohledně pořádání architektonické soutěže,
Bod 9 – informace ohledně předání staveniště pro výstavbu vodovodu Třemole
Zastupitelstvo schvaluje :
Bod 3 – nákup odpadkových košů pro obec,
Bod 4 – 50% spolufinancování nákupu ozvučovaní aparatury pro zajištění kulturních
akcí v obci,
Bod 5 – smlouvu o dílo s firmou Koordinace – Tomáš Papež na vypracování povodňového
plánu pro obec za smluvní cenu 38 tis. bez DPH,
Bod 8 – formu spolupráce s OS a Klubem dětí Hlásek pro rok 2012/2013
Bod 10 – návrh na jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komisi v rámci
zahájení výběrového řízení na realizaci projektů Vodovod Hlásná Třebaň – Rovina
I.etapa 2.část a Vodovodu Hlásná Třebaň
Zastupitelstvo ukládá :
Bod 7 – stavebnímu výboru vyhotovit soupis oprav místních komunikací,

Zasedání ukončeno ve 21:10 h
Příští zasedání – 20.3.2012

Zapsala: Jana Gartová

Starosta : Ing. Vnislav Konvalinka
Ověřovatelé : Roman Fišer

Pavel kotík

