Zápis 9/2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň
konaného dne 17.4.2012
Přítomni : Vnislav Konvalinka, Pavel Kotík, Roman Fišer, Michal Knor, Karel Čech, Miloš
Palek, Zuzana Lacinová, Vojtěch Musil
Omluveni: Tomáš Snopek, Miroslav Stříbrný, Jana Gartová
Ověřovatelé : Zuzana Lacinová, Michal Knor
1. Petice proti geologickému průzkumu v okolních katastrech – Průzkum břidlicových plynů.
Zastupitelstvo souhlasí a jednomyslně podporuje tuto petici.
2. Technický dozor investora – IS engeniering s.r.o. Smlouvy předloženy.
Vodovod Třemole, Hl. Třebaň¨
Zastupitelstvo souhlasí s:
- Dodatek ke smlouvě o dílo č. 04/2012 ze dne 31.3. 2012
- Mandátní smlouva – Vodovod Hl. Třebň 1. Etapa -1. a 2. Část
- Změny budou předány a posouzeny
3. Podpora existence ROP – odeslání petice proti zrušení – zastupitelstvo souhlasí
4. MŽP – zlepšování vodohospodářské infrastruktury – zastupitelstvo si vyžádá cenovou nabídku a
vyčíslení nákladů na provoz
5. Nepovolená stavební činnost – Formanská 2297/15 – bude zasláno upozornění na nepovolenou
stavební činnost
6. Výkop kanalizace Rovina, odvoz zeminy přes novou vozovku – bude kontaktován starosta obce
Lety s požadavkem na jinou trasu odvozu zeminy
7. Rozpočtový výhled bude projednám na příštím zasedání OZ dne 2.5.2012 – náhrada za 1.5.2012
8. Smlouva o elektrárně – projednání nájemní smlouvy o pronájmu pozemku, poznámky od JUDr.
Lásky, smlouva bude upravena dle připomínek zastupitelů, požadavky sdělí JUDr. Láskovi Jana
Gartová
9. Další schůze zastupitelstva se bude konat výjimečně ve středu dne 2.5.2012 – vzhledem k svátku
1.5 a následně i 8.5.
10. Setkání občanů – 20.4.2012 – aktivita paní Vaculovičové a Hlásku – obec se zúčastní a zveřejní
svůj program ohledně těchto aktivit
11. Dopis ing. Kroce – vzato na vědomí, upozorní majitele sousedních pozemků na nezasahovaní do
pozemků obce
12. Rozšíření můstku – č. 113 – napojení na komunikaci v ulici K Berounce, podmínky : nesníží
průtočný profil, bude udržován prostor pod můstkem a proto bude uveden do původního stavu.

Zasedání ukončeno ve 20:30 h Zapsal: Ing.Pavel Kotík

Starosta : Ing. Vnislav Konvalinka

Vojtěch Musil

Roman Fišer

