Zápis č. 8/2015
Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 14. 4. 2015
Přítomni: Ing. V. Konvalinka, J. Gartová, DiS, Mgr. I. Matějková, Mgr. V. Musil, R. Svoboda, D. Lacina,
Ing. M. Stříbrný
Hosté: Ing. Gregorová, p. Vaculovič, p. Mysliveček – zástupci Škol Hlásek
Omluveni: Ing. K. Čech, Ing. P. Kotík
Ověřovatelé: J. Gartová, DiS, Mgr. V. Musil

Program:
1) Projednání doplněného návrhu projektu parkovacích míst u soukromé Základní školy Hlásek.
2) Kontrola úkolů z minulého jednání
3) Různé
ad 1)
a) Zástupci Škol Hlásek předložili zastupitelstvu návrhy zřízení stálých krátkodobých parkovacích míst
před č. p. 58 včetně 1 krátkodobého parkovacího místa pro invalidy, manipulačního prostoru a
návrhu umístění přechodu. Zastupitelstvo se po rozpravě jednomyslně přiklonilo k variantě A
a současně vzneslo tyto námitky:
- manipulační prostor musí být jednoznačně vymezen, aby byla zajištěna přehlednost a bezpečnost
provozu na hlavní komunikaci
- přechod se zatím ponechá tak, jak je navrhován, ale bude řešen až při konečné úpravě návsi.
Zastupitelstvo se shodlo na tom, že Školám Hlásek bude vydáno výše zmíněné písemné stanovisko,
které jim umožní další jednání se zainteresovanými orgány za účelem získání stavebního povolení.
b) Zástupci škol Hlásek současně předložili žádost o rozšíření kapacity školy na 57 žáků. Zastupitelstvo
jednomyslně vyjádřilo souhlas s navýšením kapacity školy. Školám Hlásek bude vydáno písemné
stanovisko pro potřeby dalšího jednání v této věci 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
Byla zadána výroba pamětní desky k událostem v roce 1945 v místní sokolovně.

ad 3) Různé
-

-

Starosta obce informoval o průběhu projednávání změny ÚP č. 2, která se konala 9. 4. 2015
v Berouně. Celkem došlo 103 připomínek. Některé byly akceptovány a změny vymazány.
Některá připomínková místa byla požádána o doplnění před veřejným projednáváním
připomínek.
Dále starosta informoval o kontrole funkčnosti mailových adres a elektronické podatelny, kde
se vyskytly nějaké problémy.
Obec podala žádost o dotaci ze Středočeského fondu ze Středočeského Fondu kultury
a obnovy památek na rok 2015 pro místní knihovnu, žádost o dotaci z Fondu podpory

-

-

dobrovolných hasičů a složek IZS na rok 2015 a žádost o podporu z Fondu životního prostředí
na výstavbu vodovodu a kanalizace v ulici Nad Pískovnou na rok 2015.
Starosta upozornil na nutnost provádění kontrolního dne na stavbě kanalizace každý týden
kvůli zajištění zdárného průběhu stavby a dodržení harmonogramu prací.
R. Svoboda upozornil na neuspokojivý stav komunikace na Rovinech.
Mgr. I. Matějková seznámila zastupitelstvo s návrhem pamětních listů a dárky, které budou
dostávat dne 25. 4. 2015 při slavnostním aktu nově přivítaní občánci obce. Starosta obce
upozornil, že by bylo dobré navázat pravidelnou spolupráci s Domovem Zvíkovecká kytička,
jehož chovanci pro děti dárky vyrobili.
Příští jednání zastupitelstva se uskuteční 28. 4. 2015 od 19 hod.

Usnesení Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň ze dne 14. 4. 2015
Zastupitelstvo schvaluje:
1. variantu A pro zbudování krátkodobých parkovacích míst před budovou č. p. 58
2. navýšení kapacity žáků ZŠ na 57 žáků
3. návrh p. Porche na úpravu prostranství u Málků po vykácení stromů s rozpočtem 55 000 Kč
4. navázání pravidelné spolupráce s Domovem Zvíkovecká kytička ze Zvíkovce, který pečuje
o mentálně postižené osoby od tří let věku
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Informaci o průběhu projednávání změny ÚP č. 2 dne 9. 4. 2015
Zastupitelstvo ukládá:
1. Předsedovi stavebního výboru zajistit zveřejnění složení výboru na webových stránkách obce
T.: do 28. 4. 2015
2. Mgr. V. Musilovi projednat s CHKO výsadbu navrhovaných stromů na prostranství u Málků
T.: do 28. 4. 2015
3. Vedení obce zavést kontrolní den stavby kanalizaci jednou týdně
T.: do 28. 4. 2015
4. R. Svobodovi a D. Lacinovi zjistit, jaký by byl na Rovinách zájem o připojení se na kanalizaci a jak
by to bylo se souhlasem vlastníků s její výstavbou
T.: do 12. 5. 2015
5. 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
6. Vedení obce dořešit požadavky na Městskou policii Černošice
T.: do 28. 4. 2015
7. Místostarostce J. Gartové, DiS, připravit k revizi obecní vyhlášky. T.: úkol trvá
8. Kulturnímu, sociálnímu a školskému provést revizi názvů ulic a podat návrhy názvů pro nově
vzniklé ulice
T.: úkol trvá
9. Vedení obce připravit administrativně i personálně provozování ČOV
T.: úkol trvá
10. Vedení dořešit reklamaci a opravu vzduchotechniky v MŠ a dále jednat ohledně opravy dveří
a zárubní T.: do odstranění závad
11. Vedení obce, aby ve spolupráci s kontrolním a finančním výborem, vyzvalo občany, kteří mají
nedoplatky za svoz odpadů k jejich uhrazení.
T.: úkol trvá

Zapsala: Iva Matějková

Ověřili:
……………………………………………………
J. Gartová, DiS.

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

………………………………………………………………..
Mgr. V. Musil

