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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 

Jednání číslo 16/2019 

Datum, čas 2. 9. 2019 od 19:00 

Místo Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu 

Přítomni (7) Tomáš Snopek, Vojtěch Musil, Michal Knor, Jiří Krátký, Jan 

Valenta, Vnislav Konvalinka, Kateřina Gregorová 

Omluveni (2) Tomáš Přibyla, Miroslav Stříbrný 

Hosté (0)  

Zápis zapsal Kateřina Gregorová 

Ověřovatelé zápisu Jan Valenta, Jiří Krátký 

  

 

1 Zahájení 

1.1 Organizační opatření 

Návrh: Tomáš Snopek navrhl za zapisovatele Kateřinu Gregorovou a za ověřovatele zápisu Jana 

Valentu a Jiřího Krátkého. 

 

Usnesení 19/16/01: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň volí za zapisovatele Kateřinu Gregorovou a za 

ověřovatele Jana Valentu a Jiřího Krátkého. 

 

Hlasování Pro (7) Tomáš Snopek, Vojtěch Musil, Michal Knor, Jiří Krátký, Jan 

Valenta, Vnislav Konvalinka, Kateřina Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0) 

1.2 Program zasedání 

Návrh: Starosta T. Snopek předložil návrh programu, který byl zveřejněn. T. Snopek navrhl doplnit 
program v bodě různé o „Výstupy z jednání komise pro životní prostředí“ a „Pozemek ul. K Bunkru – 
nákup“ 
 

 

Program zasedání: 



 

Podklady k zasedání zastupitelstva obce 2 

 

 

 

• Veřejnoprávní smlouva – TJ Sokol 

• Smlouva o poskytování právních služeb – KGS Legal s.r.o. 

• Směrnice k nakládání s platebními kartami 

• Strategický plán 

• Různé 
 

o Výstupy z jednání komise pro životní prostředí 
o Pozemek v ulici K Bunkru -nákup 

 

 

Usnesení 19/16/1.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje navržený program zasedání. 

 

Hlasování Pro (7) Tomáš Snopek, Vojtěch Musil, Michal Knor, Jiří Krátký, Jan Valenta, Vnislav 

Konvalinka, Kateřina Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0) 

2 Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol 

 
Návrh: Zastupitelstvu byl předložen návrh veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol na schválenou půjčku ve 

výši 450tis. Smlouva byla předem zaslána zastupitelům k možnému prostudování a k připomínkám.  

Oproti původní smlouvě se mění z části využití peněz. Původně měla být část peněz použita na 

rekonstrukci vývařovny, která tu končí a peníze tak budou použity na jinou část zázemí, například na 

kotel a vytápění části sociálního zařízení sokolovny. Návratnost je stanovena do konce příštího roku. 

Pan J. Krátký upozornil, že ze zákona by měla být poskytnuta půjčka na základě podané žádosti. Sokol 

by měl tedy vytvořit oficiální žádost o poskytnutí půjčky. Pan V. Musil upozornil, že by bylo dobré 

prodiskutovat se Sokolem podmínky pronájmu sálu tak, aby byly vstřícné i k menším cvičebním 

skupinám, pro které by zvýšení nájmu mohlo být už likvidační. Pokud by se podařilo najít nějaký 

dotační titul na sportovní aktivity, možná by pomohlo řešit tento problém. 

   

Usnesení 19/16/02: Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol a 

pověřuje starostu jejím podpisem. Zároveň pověřuje starostu, aby požádal TJ Sokol o doplnění 

žádosti a projektové dokumentace jako součást smlouvy.  

 

Hlasování Pro (7) Tomáš Snopek, Vojtěch Musil, Michal Knor, Jiří Krátký, Jan Valenta, Vnislav 

Konvalinka, Kateřina Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0) 
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3 Smlouva o poskytování právních služeb KGS Legal 
s.r.o. 

 

Návrh: Zastupitelstvu bude předložena smlouva o poskytování právních služeb s firmou KGS Legal, 

s.r.o.  Právní služby jsou účtovány v hodinové sazbě 1000 Kč/h. Zastupitel p. Krátký upozornil, že je 

potřeba si s firmou upřesnit, jak se bude hodinová sazba účtovat (mechanismus započítávání hodin).  

 

Usnesení 19/16/03: Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy o poskytování právních služeb 

firmou KGS Legal a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

  

Hlasování Pro (7) Tomáš Snopek, Vojtěch Musil, Michal Knor, Jiří Krátký, Jan Valenta, Vnislav 

Konvalinka, Kateřina Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0) 

 

4 Směrnice k nakládání s platebními kartami 

 
Návrh: Zastupitelstvu byl předložen návrh nové směrnice k nakládání s platebními kartami. Označení 

směrnice je 1-2019.  

  

Usnesení 19/16/04: Zastupitelstvo schvaluje návrh směrnice č. 1-2019 k nakládání s platebními 

kartami. 

  

  

Hlasování Pro (7) Tomáš Snopek, Vojtěch Musil, Michal Knor, Jiří Krátký, Jan Valenta, Vnislav 

Konvalinka, Kateřina Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0) 

 

5 Strategický plán 

 
Návrh: Zastupitel J. Krátký prošel se zastupiteli jednotlivé projekty v tabulce akčního plánu. 

Zastupitelé jednotlivé body projektů prošli, určili priority, časové zařazení, stanovili představu o 

finanční náročnosti a doplnili do tabulky případnou možnost získání dotace a představu o její výši. Na 

příštím jednání bude akční plán doplněn o garanty jednotlivých projektů. 

 

Usnesení 19/16/05: Zastupitelstvo ukládá svým členům do příštího zasedání doplnit akční plán o 

jména garantů projektů.  

 

Hlasování Pro (7) Tomáš Snopek, Vojtěch Musil, Michal Knor, Jiří Krátký, Jan Valenta, Vnislav 

Konvalinka, Kateřina Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0) 
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6  Různé 

6.1 Výstupy z jednání komise pro životní prostředí 

 
Návrh: Předseda komise V. Musil a starosta informovali zastupitele o návrhu nové výsadby kolem 

kapličky a nové výsadby v prostoru u kamenných obrubníků. Návrh i s cenovou nabídkou byl 

zastupitelům předem zaslán k možnému prostudování. Výsadby podél silnice by neměly by být vyšší 

než 0.5 m (mimo stromovou zeleň).  Ještě je ke zvážení výsadba několika stromů, u kterých je 

potřeba stanovit pozice. Rozmístění stromů bude potřeba odsouhlasit s majiteli sousedních pozemků 

v místě realizace.  

 

Veřejná zeleň v místě u kapličky se upraví prostříháním a doplní se výsadba. Počítá se i se strhnutím 

zvýšeného terénu do výšky obrubníků, aby nedocházelo ke splavování mulče a zeminy na chodník a 

dlážděnou komunikaci. Geotextilie bude nově upravena mulčem a kamínky a zvažuje se i osazení 

solitérních kamenů.  

 

V nově zasazených alejích budou stromy prořezány a uschlé nahrazeny novými. Realizace letos na 

podzim.  

 

Příští rok budou zasázeny nové aleje v ulici Pod Svahem, Letovská a na parcele Na Zahrádkách 

(budoucí dětské hřiště)….podrobněji viz zápis z komise životní prostředí. 

 

Pan starosta T. Snopek posílal zastupitelům podklady návrhu územní studie rozvoje okresu zaslané 

obci ze Státního fondu životního prostředí. Studie není pro obec závazná, jen doporučující. 

Zastupitele nemají ke studii připomínky. 

 

Usnesení 19/16/06: Zastupitelstvo souhlasí s návrhem a cenovou nabídkou osázení s tím, že bude 

potřeba stanovit přesné pozice pro stromy a tyto pozice předem odsouhlasit s majiteli sousedních 

pozemků. Zastupitele se zároveň dohodli, že studii zaslanou SFŽP ještě do příštího zastupitelstva 

podrobněji projdou a pošlou své případné připomínky. Předběžně byla studie odsouhlasena. 

  

Hlasování Pro (7) Tomáš Snopek, Vojtěch Musil, Michal Knor, Jiří Krátký, Jan Valenta, Vnislav 

Konvalinka, Kateřina Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0) 

  

 

6.2 Pozemek v ulici K Bunkru -nákup 

 
Návrh: Starosta T. Snopek informoval zastupitele ohledně dohody o odkupu části pozemku polní 

cesty v ulici K Bunkru . V současné době je zpracovaný geometrický plán, který zpracovala paní 

Poláková. Po oddělení vznikla parcela č. 604/3 o ploše 127 m2. Následně pan Konvalinka nechal 

zpracovat znalecký posudek o ceně k nemovitosti, kde cena vyšla na 24tis.   
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Usnesení 19/16/06: Zastupitelstvo souhlasí  se záměrem odkupu pozemku parc.  č. 604/3, druh 

pozemku zahrada,  v k. ú Hlásná Třebaň od paní Jany Šejdové, K Bunkru 470, Hlásná Třebaň za cenu 

uvedenou ve znaleckém posudku a pověřuje starostu uzavřením smlouvy. 

 

  

Hlasování Pro (7) Tomáš Snopek, Vojtěch Musil, Michal Knor, Jiří Krátký, Jan Valenta, Vnislav 

Konvalinka, Kateřina Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0) 

  

 

Příští jednání zastupitelstva 

Jednání číslo 17/2019 

Datum, čas 16.9.2019 

Místo Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu 

Zapisovatel: Vojtěch Musil 

 

 

Ověřovatelé:                         Ing. Jiří Krátký              .…………………………………………….. dne ……………………… 
 
 
 
 
                               Ing. Mgr. Jan Valenta Ph.D.         …………………………………………………dne ……………………... 
 
 
 
 
                             Starosta:   Ing. Tomáš Snopek      …………………………………………………dne …………………….. 
  


