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

Kontrola úkolů z minulého jednání
Žádost SDH Hlásná Třebaň o kartu CCS
Žádost o veřejně prospěšné práce pro dlouhodobě nezaměstnané
Připojení obyvatel Rovin k ČOV Řevnice
Žádost ČSZ Hlásná Třebaň o umístění pamětní desky na událost z roku 1945 na budovu
sokolovny
6) Různé
ad 1) Plnění úkolů z minulých jednání zastupitelstva provedl starosta obce.
- Zastřešení autobusové zastávky na Rovinech bylo dořešeno, bude se pracovat na realizaci
- Kontrolní a finanční výbor je úplný (složení: Ing. Miroslav Stříbrný, Ing. Karel Čech, Darina
Kandráčová, Martin Veselý, Ilona Gartová).
- Stále je třeba hledat ještě jednoho vhodného kandidáta na doplnění stavebního výboru
- Stále trvá úkol 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
- Požadavky na Městskou policii Černošice jsou zadávány průběžně, uskuteční se ještě schůzka,
kde budou úkoly dořešeny.
- Stále trvá úkol revize obecních vyhlášek.
- Kulturní, sociální a školský výbor již zahájil revizi názvů ulic
- Reklamace vzduchotechniky v MŠ byla odmítnuta, záležitost bude předána právníkovi
k posouzení.
- Jednatelům Základní školy Hlásek na žádost k rozšíření kapacity žáků byla zaslána odpověď.
26. 3. 2015 v 9.00 proběhne v rámci stavebního řízení místní šetření. Za obec se ho zúčastní
Ing. Konvalinka a Ing. Čech
- Stále trvá úkol zadat zpracování návrhu na úpravu prostranství u Málků po vykácení stromů.
- Úklid návsi na Rovinech se uskuteční do 22. 3. 2015
- Starosta obce projednal majetkovou a provozní evidence vodovodů TŘEMOLE. V tabulce byly
nalezeny chyby, které byly opraveny. Bude se ještě jednat o provozních ztrátách a bude
doplněno do mapy, která část vodovodu patří HT, poněvadž HT se podílí finančně 50 %.
- Využití měření radarem bylo posouzeno advokátní kanceláří Mgr. Lásky, která vydala
negativní stanovisko.
- Bylo znovu projednáno připojení kanalizace i spodních ulic napojených na ulici Karlštejnskou.
Situaci lze řešit jednodenní uzávěrou, projekt byl v tomto smyslu upraven, a pokud to bude
časově možné, dojde k realizaci. Dále se bude řešit i dešťová kanalizace.
- Smlouva o vybudování elektrické přípojky k ČOV byla potvrzena a odeslána ČEZ i s
poplatkem.
- Ve věci odstranění černé stavby p. Vávry byla vydána a p. Vávrovi doručena rozhodnutí o
odstranění stavby.
- Mgr. Matějková prověřila Nadační fond Rafael a jeho žádost o finanční příspěvek a poskytnutí
příspěvku vzhledem k „mládí“ organizace a místě jeho převážné působnosti (Moravskoslezský
kraj) nedoporučila, zastupitelstvo s tímto názorem vyjádřilo souhlas.

ad 2) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost SDH o kartu CCS pro čerpání pohonných
hmot. Dosavadní systém plateb za nákup pohonných hmot je nevyhovující zvláště při vzniku
nenadálých situací. Vedení obce bude s vedením SDH HT průběžně kontrolovat čerpání z této karty.
ad 3) Na obecní úřad se obrátil p. Laga, který je dlouhodobě nezaměstnaný, se žádostí o možnost
vykonávat veřejně prospěšné práce v obci. Zastupitelstvo tuto žádost projednalo a schválilo podání
žádosti na Úřad práce o 1 osobu.
ad 4) Starosta informoval o možnosti výhledového připojení cca 500 až 600 obyvatel Rovin k ČOV
Řevnice a že v tomto smyslu bylo zadáno zpracování posudku. Tato možnost je vázána podmínkou, že
do 10 let se musí zrealizovat výstavba kanalizace. Zastupitelstvo tuto možnost projednalo a souhlasilo
za předpokladu, že bude počet budoucích připojených osob snížen na cca 400.
ad 5) Starosta informoval zastupitelstvo o žádosti, kterou podali místní zahrádkáři, Jedná se
o umístění nové pamětní desky k 70. výročí události v roce 1945, kdy 2 občané HT zahynuli
u sokolovny při střetu s německými vojáky. Stará deska je umístěna v šatně v sokolovně a je zájem,
aby byla vyrobena nová, která bude umístěna zvenku na budově. Starosta již požádal o finanční
kalkulaci. Zastupitelstvo žádost schválilo.
ad 6) Různé
-

-

-

-

Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost o dotaci kraje v oblasti životního prostředí na
přípojky a vodovodní řad v ulici Nad Pískovnou
Starosta informoval o stížnosti p. Vávry a odvolání proti rozhodnutí o odstranění černé
stavby.
Zastupitelstvo projednalo sběr bioodpadu a schválilo přípravu smlouvy s kompostárnou
v Chýnici
Starosta obce informoval o schváleném harmonogramu uzavírek silnic spojených s výstavbou
kanalizace. Je však nutné zkontrolovat zadávací podmínky ke stavbě kanalizace a zjistit, zda
by firmu bylo možné penalizovat, pokud tyto podmínky nějak poruší.
Obec dostala další dvě nabídky na vypracování studie likvidace dešťových vod, které jsou však
finančně náročnější než ta, kterou má zastupitelstvo již k dispozici. Vedení obce bylo
zastupitelstvem požádáno, aby zjistilo, zda existuje nějaký dotační titul, kde by bylo možné
požádat o dotaci na vypracování této studie.
Příští jednání zastupitelstva se koná 31. 3. 2015 od 19.00.
Na Rovinech byl upraven vjezd pro nákladní auta dopravní značkou na povolení OÚ.
Zastupitelé by měli promyslet, komu bude takové povolení vydáno.
Ing. Stříbrný informoval o tom, že někteří občané dosud nevyrovnali nedoplatky za svoz
odpadů, někteří i za několik let zpátky. Zastupitelstvo uložilo vedení obce, aby ve spolupráci
s kontrolním a finančním výborem, případně i právním zastoupením, tyto občany vyzvalo
k jejich uhrazení.
Mgr. Matějková informovala o jednání kulturního, sociálního a školského výboru dne
15. 3. 2015, na kterém se členové výboru dohodli podat zastupitelstvu návrh na zrušení
Slavnosti trubačů v letošním roce z důvodu výstavby kanalizace. Mgr. Matějková současně
připomněla konání festivalu Vítání jara, který se bude konat 25. 3. 2015 od 16 hodin
v sokolovně a podala informaci o rozhodnutí TJ Sokol, že v letošním roce nebude organizovat
Máje rovněž z důvodu výstavby kanalizace. Zastupitelstvo se shodlo na tom, že starosta
upřesní se stavitelem uzávěrky silnic a především návsi v období plánovaných akcí a o
konečném rozhodnutí o zrušení Slavnosti trubačů bude jednat na svém jednání 31. března.
Uspořádání slavnosti Májů na Rovinách bude též projednáno na příštím zasedání
zastupitelstva.

Usnesení Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň ze dne 17. 3. 2015
Zastupitelstvo schvaluje:
1. podání žádosti o dotaci kraje v oblasti životního prostředí na vodovodní a kanalizační řad
s přípojkami v ulici Nad Pískovnou
2. přípravu smlouvy na sběr bioodpadu s kompostárnou v Chýnici
3. neposkytnutí finančního příspěvku nadačnímu fondu Rafael
4. žádost SDH o kartu CCS pro čerpání pohonných hmot
5. podání žádosti na Úřad práce o 1 osobu, která by vykonávali pro obec veřejně prospěšné práce
6. připojení občanů Rovin k ČOV Řevnice za předpokladu snížení požadované počtu připojených na
400
7. výrobu nové pamětní desky k 70. výročí incidentu s německými vojáky u sokolovny, při kterém
zahynuli jeden třebaňský občan a jeden chatař, a její umístění na budovu sokolovny
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Informaci o průběhu majetkové a provozní evidence vodovodů
2. Informaci o stížnosti p. Vávry a odvolání proti rozhodnutí o odstranění černé stavby.
3. Informaci o konání Festivalu „Vítání jara“ dne 25. 3. 2015 od 16 hod., kterou pořádá obec ve
spolupráci s místní TJ Sokol
Zastupitelstvo ukládá:
1. D. Lacinovi vyhledat jednoho nového kandidáta na doplnění stavebního výboru
T: úkol trvá
2. 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
3. Vedení obce dořešit požadavky na Městskou policii Černošice
T.: úkol trvá
4. Místostarostce J. Gartové, DiS, připravit k revizi obecní vyhlášky. T.: úkol trvá
5. Kulturnímu, sociálnímu a školskému výboru provést revizi názvů ulic a podat návrhy názvů pro
nově vzniklé ulice
T.: úkol trvá
6. Vedení obce připravit administrativně i personálně provozování ČOV
T.: úkol trvá
7. Vedení dořešit reklamaci a opravu vzduchotechniky v MŠ a dále jednat ohledně opravy dveří
a zárubní T.: do odstranění závad
8. Vedení obce projednat s hasiči jednorázové sběry kovového odpadu T: úkol trvá
9. Výboru životního prostředí zadat zpracování návrhu na úpravu prostranství u Málků po vykácení
stromů.
T.: úkol trvá
10. Starostovi obce při projednávání majetkové a provozní evidence vodovodů TŘEMOLE jednat
o provozních ztrátách a vyjasnit, která část patří HT
T.: do 31. 3. 2015
11. Vedení obce projednat se společností City Portal podmínky smlouvy na zveřejňování pracovních
míst na webu HT a možnosti odstoupení od ní.
T: úkol trvá
12. Starostovi obce připravit smlouvu s kompostárnou v Chýnici na sběr bioodpadu.
T.: do 31. 3. 2015
13. Starostovi obce zkontrolovat zadávací podmínky ke stavbě kanalizace a zjistit, zda by firmu bylo
možné penalizovat, pokud tyto podmínky nějak poruší.
T.: do 31. 3. 2015
14. Vedení obce podat žádost na Úřad práce o 1 osobu, která by vykonávala pro obec veřejně
prospěšné práce.
T.: do 31. 3. 2015

15. Vedení obce zjistit, zda existuje nějaký dotační titul, kde by bylo možné požádat o dotaci na
vypracování studie likvidace dešťových vod.
T: do 14. 4. 2015
16. Zastupitelům obce promyslet, za jakých podmínek bude vydáváno povolení vjezdu nákladních
vozidel do označených ulic v obci.
T.: do 31. 3. 2015
17. Vedení obce, aby ve spolupráci s kontrolním a finančním výborem a právní kanceláří, vyzvalo
občany, kteří mají nedoplatky za svoz odpadů k jejich uhrazení.
T.: do 14. 4. 2015
18. Starostovi obce projednat závazněuzávěrky silnic kolem návsi a termín pro dokončení stavebních
úprav na návsi tak, aby tam mohly proběhnout bezproblémově Slavnosti trubačů.
T.: do 31. 3. 2015

Zapsala: Iva Matějková

Ověřili:
……………………………………………………
Ing. P. Kotík

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

………………………………………………………………..
D. Lacina

