Zápis 8/2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
Hlásná Třebaň konaného dne 3.4.2012
Přítomni : Vnislav Konvalinka, Jana Gartová, Roman Fišer, Vojtěch Musil, Tomáš Snopek,
Miloš Palek, Zuzana Lacinová, Michal Knor, Miroslav Stříbrný, Karel Čech
Omluveni: Pavel Kotík
Ověřovatelé : Zuzana Lacinová, Michal Knor
Pro g ra m:

1) Řešení komunikace za bunkrem
2) Žádost o dotaci na výstavbu MŠ – úprava rozpočtu
3) Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1070/16
4) Strategie Regionu Dolní Berounka a obce Hlásná Třebaň
5) Rekonstrukce budovy OÚ
6) Technický dozor investora na akci výstavba vodovodu

1) Řešení komunikace za bunkrem
V neděli 25.3.2012 se konala upřesňující schůzka ohledně zprůjezdnění
komunikace za bunkrem. Schůzky se účastnili: starosta obce ing.Konvalnka,
Mgr.Vojtěch Musil (výbor ŽP), pan T.Najman, žadatelé zprůjezdnění a zástupci OS
Za Bunkrem. Spor vznikl o část komunikace, kde je načerno založen kompost,
který brání zprůjezdnění. Na místě bylo dohodnuto, že se ručně odkope část
navážky, aby bylo zřejmé, co je do komunikace navozeno a kde je hranice původní
komunikace. Starosta informoval ZO o provedeném ručním odkopání a potvrzení
varianty, že se jedná o zetlelý kompost. Tento bude firmou pana Najmana
v nejbližším možném termínu odstraněn mechanicky.
2) Žádost o dotaci na výstavbu MŠ – úprava rozpočtu
Starosta informoval zastupitele o aktualizaci rozpočtu na výstavbu MŠ, pro žádost
o dotaci z ROP. Vzhledem ke snížení rozpočtu, byl do žádosti připojen i projekt
oplocení pozemku a projekt dětského hřiště.
3) Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1070/16
Zastupitelé projednali znění smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku
parc.č. 1070/16. Smlouva je v souladu s předpisem obce, zastupitelé souhlasí.
4) Strategie Regionu Dolní Berounka a obce Hlásná Třebaň
V rámci aktualizace strategie Regionu Dolní Berounka, projednávali zastupitelé
změny strategie obce Hlásná Třebaň. Do strategie byly doplněny body:
rekonstrukce budovy OÚ, vybudování záchytného parkoviště, rekonstrukce lávky,
budování chodníků v obci, cyklostezka, obnova, nová výsadba a udržování veřejné
zeleně, vybudování sportovního areálu, víceúčelového hřiště ve spolupráci s TJ
Sokol.
5) Rekonstrukce budovy OÚ
Stavební výbor připravil návrh požadavků na rekonstrukci budovy OÚ, které
budou vypsány v rámci poptávky směrem k architektům. Zastupitelé napíší do
příštího jednání připomínky a doplnění těchto požadavků.
6) Technický dozor investora na akci výstavba vodovodu
Starosta informoval zastupitele o nabídkách firem na technický dozor investora

pro akce Vodovod Hlásná Třebaň I.etapa a Vodovod Hlásná Třebaň – Rovina I.etapa,
2.část. Nabídky: Zdeněk Beneš – 299 tis. bez DPH, Ingas Praha – 325 tis. bez DPH,
ISEngineering – 230 tis. bez DPH. Zastupitelé neschválili žádnou z těchto nabídek,
vzhledem k jejich výši. Bude vyhlášena nová poptávka s konkrétním oceněním a
objemem obou projektů. Hlasování proběhne Per rollam.

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva ze dne 3.4.2012
Zastupitelstvo bere na vědomí :
Bod 2 – aktualizaci rozpočtu projektu na výstavbu MŠ a zařazení projektů oplocení a hřiště do
žádosti o dotaci z fondu ROP,
Bod 5 – návrh stavebního výporu na zadání podmínek rekonstrukce budovy Oú,
Zastupitelstvo schvaluje :
Bod 1 - postup a pokračování v řešení zprůjezdnění komunikace za bunkrem,
Bod 3 – smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek parc.č. 1070/16,
Bod 4 – aktualizaci strategie obce Hlásná Třebaň v rámci aktualizace strategie Regionu Dolní
Berounka
Zastupitelstvo neschvaluje :
Bod 6 – podané nabídky na technický dozor investora

Zasedání ukončeno ve 20:00 h
Zapsala: Jana Gartová

Starosta : Ing. Vnislav Konvalinka

Ověřovatelé : Zuzana Lacinová

Michal Knor

