Zápis.č. 9/2013

Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 14.5.2013

Přítomno: 8 členů zastupitelstva
Ověřovatelé: Zuzana Lacinová, Tomáš Snopek
Omluveni: Pavel Kotík, Miroslav Stříbrný

Program:

1) Výběrové řízení – MŠ Hlásná Třebaň
2) Výstavba vodovodu
3) Posouzení stability svahu pod cestou za bunkrem
4) Změna územního plánu č.2
5) Opravy místních komunikací
6) Žádost o příspěvek na memoriál
7) Dotace ze SFŽP na výstavbu COV a kanalizace
8) Veřejnoprávní smlouva s městem Černošice.
9) Faktura za údržbové práce – březen, duben
10) Smlouva o budoucím zřízení VB č. IV-12-6015830/001

1) Výběrové řízení – MŠ Hlásná Třebaň
Obec obdržela dopis z fondu ROP o pozastavení přezkoumání výběrové řízení na výstavbu MŠ
v Hlásné Třebani. Starosta, místostarostka a právníci společnosti Energy Benefit Centre se
účastnili schůzky se zástupci ROP, kde byly projednávány nesrovnalosti výběrového řízení a
vysvětlován postup.
Zastupitelé byli informováni o připravené smlouvě na BOZP a návrhu částky za autorský
dozor, která činní 210 tis.
2) Výstavba vodovodu
Do konce týdne bude dokončena výstavba vodovodu od jezu ke křižovatce u České hospody.
3) Posouzení stability svahu pod cestou za bunkrem
Na základě posouzení stability svahu ulice za bunkrem obec požádá odbor dopravy o
schválení projektu dopravního značení, aby bylo možné začít realizovat označení ulic a zón
v obci.
Bude nutné vyvolat místní šetření ohledně stanovení typu komunikace za bunkrem, její
označení dopravními značkami omezení do 3,5 t. Obec zvažuje, že vzhledem k výsledku
posouzení stability svahu, provede na své náklady zpevnění zídky oplocení v místě pozemku
pana Peroutky.
4) Změna územního plánu č.2
Zpracovatel územního plánu firma KK Kadlec, zaslal připomínky k dodaným žádostem o
zařazení do návrhu změny č. 2.
5) Opravy místních komunikací
Vzhledem k velmi špatnému stavu vjezdu a komunikace do obce Rovina, bude nutné tento

6)

7)

8)

9)
10)

úsek opravit. Nabídku zatím zaslala firma Asfalt, která opravuje komunikace tzv. turbosparou.
Nabízená cena činí 160 tis. Nabídku zpracuje také firma silnice Málek, dodá do 15.5.2013.
Žádost o příspěvek na memoriál
Pan Vávra požádal jako každoročně o příspěvek na memoriál P. Konšela. Obec příspěvkem
hradí službu Transhospital, která zajišťuje zdravotnický dozor.
Usnesení: Zastupitelé souhlasí s příspěvkem ve výši 6000 Kč organizátorům memoriálu na
zajištění zdravotnického dozoru.
Dotace ze SFŽP na výstavbu ČOV a kanalizace
Starosta informoval zastupitele, že na webu SFŽP je vyvěšen seznam žadatelů, kteří uspěli při
získání dotace na výstavbu kanalizace. Obec Hlásná Třebaň, také získala dotaci na výstavbu
ČOV a I.etapu kanalizace. Zatím obec neobdržela oficiální dopis ze SFŽP.
Veřejnoprávní smlouva s městem Černošice.
Zastupitelé projednávali připomínky k veřejnoprávní smlouvě s městem Černošice ve věci
služeb městské policie. Zastupitelé požadují úpravu termínu trvání smlouvy a zkušební dobu,
s tím, že obec bude akceptovat případné změny cen za tyto služby. A dále sjednání smlouvy
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Faktura za údržbové práce – březen, duben
Usnesení: Zastupitelé souhlasí s fakturací za údržbové práce v měsíci březnu a dubnu.
Smlouva o budoucím zřízení VB č. IV-12-6015830/001
Usnesení: Zastupitelstvo schválilo smlouvu o budoucím zřízení VB č. IV-12-6015830/001 pro
č.e.60 a 346 …náhrada činí 34 tis., pozemky 1193/1 a 1153 , vedení kNN délka 170m.

Zasedání ukončeno ve 20:00 hodin
Příští jednání dne 28.5.2013

Oveřil: Ing. Vnislav Konvalinka

--------------------------------------------Tomáš Snopek

----------------------------------------------

____________________________
Zuzana Lacinová

