Zápis č. 7/2015
Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 31. 3. 2015
Přítomni: Ing. V. Konvalinka, Mgr. I. Matějková, DiS., Ing. K. Čech, R. Svoboda, D. Lacina,
Ing. M. Stříbrný
Hosté: Ing. Gregorová, p. Vaculovič, p. Mysliveček – zástupci Škol Hlásek
Omluveni: Jana Gartová, DiS, Mgr. V. Musil, Ing. P. Kotík
Ověřovatelé: Ing. M. Stříbrný, R. Svoboda
Program:
1)
2)
3)
4)

Projednání návrhu projektu parkovacích míst u soukromé Základní školy Hlásek.
Kontrola úkolů z minulého jednání
Odpady
Různé

ad 1) Starosta obce zastupitelstvo informoval, že dne 26. 3. 2015 proběhlo místní šetření ohledně
stavebního povolení na úpravy objektu č. p. 58 a požadavku úprav obecního pozemku před touto
nemovitostí z důvodu vytvoření míst pro krátkodobé parkování. Zástupci Škol Hlásek na místě sdělili
své požadavky a zástupci obecního úřadu vysvětlili připomínky zastupitelstva k předloženým
úpravám. Po vzájemné dohodě byli zástupci Škol Hlásek pozváni na dnešní jednání zastupitelstva
s tím, že předloží svůj projekt na zřízení parkovacích míst u školy. Předložený projekt počítá se 2
stálými parkovacími místy v objektu školy, 4 parkovacími místy před č. p. 58 a 8 parkovacími místy na
stávajícím obecním parkovišti.
K tomuto návrhu proběhla diskuse, během které zastupitelé vyjádřili nespokojenost se současným
stavem parkování před č. p. 58 a na návsi a zástupci Škol Hlásek některé sporné věci vysvětlili.
Diskuse byla uzavřena s tím, že
a) obec nemá námitek se zřízením cca 3 stálých krátkodobých parkovacích míst před č. p. 58 pro
účely dopracování projektu a jednání s dotčenými orgány, ovšem za dodržení bezpečnosti provozu
v okolí školy. Písemné stanovisko bude předáno zástupcům Škol Hlásek po předložení upraveného
návrhu nejpozději na příštím jednání zastupitelstva, a pokud zastupitelstvo návrh odsouhlasí. Toto
stanovisko spolu s návrhem projektu školy Hlásek doloží Policii ČR k vyjádření, zda předmětné úpravy
budou z hlediska bezpečnosti vyhovující. Na základě vyjádření Policie ČR bude dále konáno.
V současné době problém parkování bude řešen stávajícím způsobem s podmínkou dodržení
bezpečného parkování (vozy nebudou parkovat kolmo k silnici). Po dokončení výstavby kanalizace se
spolu s následným řešením vzhledu a dopravního značení návsi, dořeší i výstavba několika
krátkodobých parkovacích míst.
b) V souvislosti s výše uvedeným se smluvně dořeší i případné finanční požadavky spojené
s pronájmem obecních pozemků, pokud bude nutné parkovací místa vyhradit označením.
c) Pokud jde o rozšíření kapacity základní školy a žádost o změnu v zápisu rejstříku škol a školských
zařízení vedeném MŠMT, Školy Hlásek podají samostatnou žádost o rozšíření kapacity s přesným
vymezením počtu žáků. Zastupitelstvo se bude touto žádostí zabývat na příštím jednání zastupitelstva
a vydá Školám Hlásek písemné stanovisko pro potřeby dalšího jednání s MŠMT
ad 2) Plnění úkolů z minulých jednání zastupitelstva provedl starosta obce.
- Stavební výbor je úplný
- Průběžně se řeší požadavky na Městskou policii Černošice, 28. 4. 2015 se uskuteční schůzka
starosty se zástupcem MP
- Reklamace vzduchotechniky bude dále projednávána s projektantem, reklamace dveří
a prasklého sloupku bude řešena s dodavatelem.

-

Ohledně zpracování návrhu na úpravu prostranství u Málků po vykácení stromů bylo jednáno
s p. Porchem, který dodá návrh.
- Podmínky vodovodů TŘEMOLE zůstávají stejné, nemění se
- Ing. Gregorová připraví návrhy na úpravu návsi
- Stavební firma zrealizuje připojení spodních ulic a MŠ na kanalizaci
- OÚ dostal kalkulaci na výstavbu podstavce pod vybraný typ zastávky na Rovinech ve výši
14 550 Kč, dále se bude řešit povolení se stavebním úřadem
- Elektro přípojka na ČOV je vyřešena
- K nabídce připojení k ČOV Řevnice bylo specifikováno počet možných připojení na 400
ad 3) Starosta upozornil na nutnost novelizace odpadové vyhlášky. Zastupitelstvo dále jednalo o
prozatímním způsobu sběru bioodpadu. Dočasně bude za kravínem v HT umístěn kontejner. Další
kontejner bude přistaven 2x v jarních měsících a 2x na podzim za OÚ. Podle potřeby další svoz
bioodpadu se bude řešit operativně. Dne 11. 4. 2015 se uskuteční svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu.
ad 4) Různé
-

-

-

-

-

-

-

-

Starosta obce informoval o schůzce projektanta kanalizace s občany, která se bude konat
16. 4. 2015 v České hospodě.
Starosta poděkoval kulturnímu, sociálnímu a školskému výboru za organizaci akce Festival
Vítání jara, který se uskutečnil 25. 3. 2015 v místní sokolovně.
Zastupitelstvo bylo dále seznámeno s výsledkem auditu. Audit proběhl bez závad.
Zastupitelstvo zatím neschválilo vypracování studie likvidace dešťových vod. Nabídky, které
doposud OÚ obdržel, jsou finančně náročné. Vzhledem k naléhavosti řešení tohoto problému
se bude zastupitelstvo vypracováním studie i nadále zabývat.
Starosta informoval zastupitelstvo o možnosti levnější varianty výroby pamětní desky
z leštěného duralu (podrobněji viz Zápis č. 6/2015), která má být umístěna na místní
sokolovnu. Zastupitelstvo pověřilo starostu obce dořešením této záležitosti.
Zastupitelstvo bylo dále informováno o Královském průvodu, který se uskuteční 7. 6. 2015.
Obec byla požádána o finanční příspěvek na tuto akci. Zastupitelstvo poskytnutí finančního
příspěvku nedoporučilo. Obec průvod ale uvítá a připraví malý program pro tuto příležitost.
Dne 9. 4. 2015 se bude v Berouně konat jednání ohledně změny ÚP č. 2.
Zastupitelstvo jednalo o možnosti parkování u lávky. Starosta obce zjistí, zda je nutné tento
budoucí návrh zaznamenat do změny ÚP č. 2 a zda nebudou do budoucna problémy, pokud
návrh parkoviště nebude do této změny nyní zakreslen.
Mgr. Matějková opět předložila návrh kulturního, sociálního a školského výboru na zrušení
Slavnosti trubačů v letošním roce z důvodu výstavby kanalizace. Zastupitelstvo většinou hlasů
tento návrh schválilo. Místo toho se uskuteční v září, po dokončení výstavby kanalizace,
kulturní akce v místní sokolovně, jejíž program výše uvedený výbor ještě připraví.
Zastupitelstvo dále schválilo, že na Krajský úřad Středočeského kraje bude podána žádost o
dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na rok 2015 a závazek
spolufinancování předloženého projektu z rozpočtu obce v minimální výši 5 %. A dále
schválilo další žádost o dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek
IZS na rok 2015 a závazek spolufinancování předloženého projektu z rozpočtu obce minimální
výši 5%.
Zastupitelstvo souhlasí se smlouvou o věcném břemeni na pozemcích p. č. 1420 a 1470 v k.
ú. Hlásná Třebaň o uložení zařízení distribuční soustavy s firmou ČEZ Distribuce, a.s. ( akce
IV-12-6015385/VB/1 ).
Příští jednání zastupitelstva se koná 14. 4. 2015 od 19.00.

Usnesení Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň ze dne 31. 3. 2015
Zastupitelstvo schvaluje:
1. dohodnutý postup v jednání o zřízení krátkodobých parkovacích míst před č. p. 58
2. vyřízení žádostí Škol Hlásek o rozšíření kapacity žáků dle dohodnutého postupu
3. zpracování návrhu na úpravu prostranství p. Porchem u Málků po vykácení stromů
4. výstavbu podkladu pro konstrukci autobusové zastávky a nákup vybraného typu zastávky
5. zrušení Májů a Slavnosti trubačů z důvodu výstavby kanalizace
6. výrobu pamětní desky z leštěného duralu k událostem v 1945 v místní sokolovně
7. podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na rok 2015 a závazek
spolufinancování předloženého projektu z rozpočtu obce v minimální výši 5 % a dále podání žádosti o
dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na rok 2015 a
spolufinancování projektu dobrovolných hasičů v minimální výši 5 %.
8. smlouvu o věcném břemeni na pozemcích p. č. 1420 a 1470 v k. ú. Hlásná Třebaň o uložení zařízení
distribuční soustavy s firmou ČEZ Distribuce, a.s.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Informaci o výsledku auditu
2. Informaci o konání Královského průvodu 7. 6. 2015.
3. Informaci o konání festivalu Vítání jara dne 25. 3. 2015 v místní sokolovně
4. Informaci o uskutečnění setkání projektanta kanalizace s občany dne 16. 4. 2015 v České hospodě
5. Informaci o jednání dne 9. 4. 2015 v Berouně ke změně územního plánu č. 2
6. Informaci o svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu dne 11. 4. 2015
Zastupitelstvo ukládá:
1. Starostovi obce dořešit výrobu pamětní desky k událostem v roce 1945 v místní sokolovně.
T.: do 28. 4. 2015
2. Místostarostce J. Gártové, Dis, připravit k revizi obecní vyhlášky. T.: úkol trvá
3. Starosta obce zjistí, zda je nutné návrh budoucích parkovacích míst u lávky zaznamenat do
změny ÚP č. 2 a zda nebudou do budoucna problémy, pokud návrh parkoviště nebude do této
změny nyní zakreslen.
T.: do 28. 4. 2015
4. 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
5. Vedení obce dořešit požadavky na Městskou policii Černošice
T.: úkol trvá
6. Vedení obce připravit novelizaci odpadové vyhlášky T.: do 28.04.2015
7. Kulturnímu, sociálnímu a školskému provést revizi názvů ulic a podat návrhy názvů pro nově
vzniklé ulice
T.: úkol trvá
8. Vedení obce připravit administrativně i personálně provozování ČOV
T.: úkol trvá
9. Vedení dořešit reklamaci a opravu vzduchotechniky v MŠ a dále jednat ohledně opravy dveří
a zárubní T.: do odstranění závad
10. Vedení obce konzultovat s právníkem možnost vydání kladného stanovisko k rekolaudaci objektů,
které je v rozporu se schváleným územním plánem. T.: úkol trvá
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.: úkol trvá
13. Starostovi obce zkontrolovat zadávací podmínky ke stavbě kanalizace a zjistit, zda by firmu bylo
možné penalizovat, pokud tyto podmínky nějak poruší.
T.: úkol trvá

14. 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
15. Zastupitelům obce promyslet, komu bude vydáváno povolení vjezdu nákladních vozidel na
Rovinech
T.: úkol trvá
16. Starostovi obce projednat s ředitelkou MŠ žádost o převedení finančních prostředků do rozpočtu
MŠ
T.: úkol trvá
17. Vedení obce, aby ve spolupráci s kontrolním a finančním výborem, vyzvalo občany, kteří mají
nedoplatky za svoz odpadů k jejich uhrazení.
T.: do 14. 4. 2015

Zapsala: Iva Matějková

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

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

………………………………………………………………..
R. Svoboda

