Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
Jednání číslo

20/2019

Datum, čas

18. 11. 2019 od 19:00

Místo

Hlásná Třebaň, Obecní úřad

Přítomni (7)

Tomáš Snopek, Vnislav Konvalinka, Michal Knor, Tomáš Přibyla, Jan Valenta,
Vojtěch Musil, Jiří Krátký

Omluveni (2)

Miroslav Stříbrný, Kateřina Gregorová

Hosté (0)

-

Zápis zapsal

Jiří Krátký

Ověřovatelé zápisu

Vojtěch Musil, Jan Valenta

1 Zahájení
1.1 Organizační opatření
Návrh: Tomáš Snopek navrhl za zapisovatele Jiřího Krátkého a za ověřovatele zápisu Vojtěcha Musila
a Jana Valentu.
Usnesení 19/20/01.1: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň volí za zapisovatele Jiřího Krátkého a za
ověřovatele zápisu Vojtěcha Musila a Jana Valentu.
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Knor, T. Přibyla, V. Musil, J. Valenta, J. Krátký, Proti
(0), Zdržel se (0)

1.2 Program zasedání
Návrh: Starosta T. Snopek předložil návrh programu, který byl zveřejněn. T. Snopek navrhl přidat do
bodu různé bod „ Zadávací dokumentace kanalizace“, „Nadace ČEZ – Dětské hřiště“ a „Návrh
rozpočtu pro rok 2020“.
Program zasedání:
•
•
•
•
•
•

Strategický plán
Nákup svozového prostředku
Aktualizace vyhlášky č.3/2013
Výroční zpráva MŠ
Diskuze o činnosti MP Řevnice
Pokutové bloky
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•
•
•

Informace kontrolního výboru
Věcná břemena
Různé
o Zadávací dokumentace kanalizace
o Nadace ČEZ – dětské hřiště
o Návrh rozpočtu pro rok 2020

Usnesení 19/20/1.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje navržený program zasedání.
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Knor, T. Přibyla, V. Musil, J. Valenta, J. Krátký, Proti
(0), Zdržel se (0)

2 Strategický plán
Návrh: Zastupitel J. Krátký informoval o finální verzi strategického plánu rozvoje obce. V průběhu
připomínkového řízení nebyly žádné námitky a návrhy změn vzneseny. Strategický plán je proto
možné předložit zastupitelstvu ke schválení. J. Krátký poděkoval všem
Usnesení 19/20/02: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje Strategický plán rozvoje obce
Hlásná Třebaň na období 2019 - 2029.
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Knor, T. Přibyla, V. Musil, J. Valenta, J. Krátký, Proti
(0), Zdržel se (0)

3 Nákup svozového prostředku
Návrh: Starosta T. Snopek měl za úkol připravit analýzu možností nákupu svozového prostředku.
Vzhledem k množství témat byl tento bod z programu vypuštěn a přesunut k projednání na
následující zasedání.
Usnesení 19/20/03: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň přesouvá projednání bodu „Nákup svozového
prostředku“ na následující zasedání.
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Knor, T. Přibyla, V. Musil, J. Valenta, J. Krátký, Proti
(0), Zdržel se (0)

4 Aktualizace vyhlášky č.3/2013
Návrh: Místostarosta V. Konvalinka prezentoval analýzu sběru a nákladů na odpadové hospodářství
v obci. Z analýzy vyplývá, že oproti všem předpokladům zásadně neklesá produkce směsného
odpadu, ačkoliv zásadně roste objem odpadu, který obyvatelé obce třídí. Zásadním způsobem rostou
náklady obce na odvoz odpadu – v posledním výběrovém řízení vzrostla cena za odvoz 1 tuny z 1,8 na
2 tis. Kč. Náklady na svoz odpadu (směsný, tříděný, bioodpad, velkoobjemový, nebezpečný) v roce
2020 jsou odhadovány na 1.730.000 Kč, ze systému Eko-kom očekáváme vratku 250.000 Kč, tj.
1.480.000 Kč budou činit náklady, které bude muset obec zaplatit. Na poplatcích ročně vybereme
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830.000 Kč, tj. více, než 600.000 Kč by muselo být dopláceno z rozpočtu obce. Zastupitelé diskutovali
nad variantami řešení – osvětě občanů k nižší produkci směsného odpadu, opatřením pro snížení
nákladů na svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu a úpravě poplatků. V diskusi převládl
názor, že bude nutné přistoupit k úpravě poplatků, které jsou od roku 2013 ve stejné výši, zatímco
náklady obce na svoz a likvidaci odpadů výrazně vzrostly.
Místostarosta V. Konvalinka dále prezentoval návrh aktualizace vyhlášky o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Aktualizace
uvádí do souladu směrnici se skutečným stavem (typy kontejnerů a jejich rozmístění).
Usnesení 19/20/04.1: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň ukládá místostarostovi obce připravit
aktualizaci vyhlášky č. 3/2013 o poplatku za komunální odpad s úpravou paušálů a předložit ji na
zasedání 2. 12. 2019.
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Knor, T. Přibyla, V. Musil, J. Valenta, J. Krátký, Proti
(0), Zdržel se (0)
Usnesení 19/20/04.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje vyhlášku č. 1/2019 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Knor, T. Přibyla, V. Musil, J. Valenta, J. Krátký, Proti
(0), Zdržel se (0)

5 Výroční zpráva MŠ
Návrh: Starosta T. Snopek prezentoval zastupitelstvu výroční zprávu Mateřské školy Hlásná Třebaň za
školní rok 2018/2019 vč. příloh. Zastupitelé se v diskusi shodli, že hodnotí fungování mateřské školy
velmi pozitivně a vyjadřují poděkování ředitelce školy, pedagogickým i nepedagogickým pracovnicím.
Usnesení 19/20/05: Zastupitelstvo bere na vědomí výroční zprávu MŠ za školní rok 2018/2019.
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Knor, T. Přibyla, V. Musil, J. Valenta, J. Krátký, Proti
(0), Zdržel se (0)

6 Diskuze o činnosti MP Řevnice
Návrh: Starosta T. Snopek přednesl návrh na rozšíření počtu hodin činnosti Městské policie Řevnice
v naší obci. V současné době dle podepsané smlouvy strážníci slouží v obci 10 hod týdně. Hlídka
slouží ve dvou lidech, znamená to tedy, že zde mohou strážníci být 1 hodinu denně 5 dní v týdnu. To
je rozsah, který není dostačující – roste počet výjezdů k řešení nedodržování vyhlášek, hledání či
odchytu psů, řešení sousedských sporů. Nezbývá dostatek kapacit na prevenci. V současné době
platíme za MP Řevnice 208.000 Kč/rok – tj. 520 hodin za 400 Kč/hod. Starosta přednesl návrh na
navýšení rozsahu na 14 hod týdně. Finančně se jedná o 83.200 Kč za rok.
Usnesení 19/20/06: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje navýšení rozsahu činnosti Městské
policie Řevnice v obci na 14 hodin týdně od 1. 1. 2020 a ukládá starostovi uzavřít s Městem Řevnice
dodatek ke smlouvě.
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Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Knor, T. Přibyla, V. Musil, J. Valenta, J. Krátký, Proti
(0), Zdržel se (0)

7 Pokutové bloky
Návrh: Starosta T. Snopek informoval, že na obecním úřadě jsou z období 1995 – 2012 pokutové bloky
v hodnotě 31 430 Kč, které již nejsou dále provozně použitelné. Již delší dobu se řeší, jak s nimi naložit,
stále jsou vedeny v účetnictví. Po konzultaci s úřady navrhuje starosta doklady skartovat.
Usnesení 19/20/07: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje likvidaci pokutových bloků
v hodnotě 31 430 Kč skartací a pověřuje starostu zajištěním skartace.
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Knor, T. Přibyla, V. Musil, J. Valenta, J. Krátký, Proti
(0), Zdržel se (0)

8 Informace kontrolního výboru
Návrh: Předseda kontrolního výboru J. Krátký informoval o výsledku kontroly plnění usnesení
zastupitelstva za období leden – září 2019:

Datum

07.01.
2019

Číslo
usn.
19/0
1/02
19/0
1/05

Text usnesení
Zároveň ukládá zastupitelům navrhnout do příštího
jednání zastupitelstva, ve kterých ulicích budeme
žádat o přeložení sítí do podzemního vedení.
Ukládá stavebnímu výboru zpracovat výběr projektů k
rozšíření vodovodního řadu a předložit návrhy na
příštím jednání zastupitelstva
Ukládá stavebnímu výboru do měsíce předložit
zastupitelstvu objektivní kritéria pro stanovování
priorit rozšiřování kanalizačních řadů a seznam ulic, ve
kterých doporučuje zpracovat PD na rozšíření
kanalizačních řadů

Termín Zodpově
plnění dnost
21.01.
2019

Stav

zastupitel Nedokoné
čeno

21.01.2
Valenta
019

Nedokončeno

21.02.2
Valenta
019

Nedokončeno

Rešení
Termín
prodloužen do
2. 12.
Termín
prodloužen do
2. 12.
Usnesení se
ruší – aktuálně
řešíme
projekty
rozšříení

21.01.
2019

19/0
2/02

04.02.
2019

19/0
3/6.1

Zastupitelstvo pověřilo Výbor pro životní prostředí
přepracování původní nabídky dle následujícího
návrhu:
• Místo ořešáků osadit ulici Letovskou - návrh

Musil

Probíhá

04.03.
2019

19/0
5/04

Odkup pozemku od M. Veselého pro rozšíření
křižovatky u MŠ

Snopek

Nedokončeno

Termín
prodloužen do
31.12.2019

18.03.
2019

19/0
6/6

Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje výši
příspěvků dle přílohy č. 1 na předložené kulturní akce
pro rok 2019 a ukládá předsedovi finančního výboru
sledovat finanční vyhodnocení jednotlivých akcí.

Stříbrný

Probíhá

Bude řešeno
v závěru roku
2019
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Výsadba ul.
Letovská
proběhne na
jaře

19/0
6/8.2

Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň ukládá zastupující
ředitelce MŠ Hlásná Třebaň prezentovat
zastupitelstvu Výroční zprávu o činnosti MŠ a ukládá
starostovi obce připravit návrh změny vnitřní
směrnice na hodnocení činnosti a odměňování
ředitelky do 30.6.2019.

19/0
6/8.6

Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň ukládá V. Musilovi
zajistit letecké snímkování obce.

22.07.2 19/1
019
4/06

19.08.2
019

19/1
5/09

19/1
5/11.
2

30.6.

Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň ukládá starostovi a
předsedovi stavebního výboru upřesnit rozsah zadání
studie dle výsledků diskuse zastupitelů tak, aby
19.8.
zastupitelstvo mohlo rozhodnout o výběru dodavatele
studie na jednání 19. 8.
Zastupitelstvo svaluje postup hřiště realizovat až na
jaře 2020 s cílem využít možnosti dotace Nadace ČEZ
a minimalizovat tak vlastní zdroje obce.Zastupitelstvo
ukládá stavebnímu výboru prověřit nejasné podmínky
poskytnutí dotace (stavební povolení, či využitelnost
pozemku.
Zastupitelstvo ukládá předsedům výborů připravovat
zprávy o činnosti výborů do Zpravodaje a to
minimálně dvakrát ročně.

Snopek

Nedokončeno

Usnesení se
ruší

Musil

Není již
možné
zajistit

Usnesení se
ruší

Valenta

Probíhá

Termín
prodloužen do
30.01.2020

Krátký

Probíhá

Bude vyřešeno
do 21.11.2019

Předsedo
vé
Probíhá
výborů

Termín
prodloužen do
2. 12. 2019

Usnesení 19/20/8: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje výše uvedené změny usnesení.
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Knor, T. Přibyla, V. Musil, J. Valenta, J. Krátký, Proti
(0), Zdržel se (0)

9 Věcná břemena
Návrh: Zastupitelstvo obce projednalo návrh Ing. Ondřeje Hrdličky , bytem Průběžná 296/13, 100 00
Praha 10, zastoupený na základě plné moci Ing Hynkem Koudelkou, bytem Dolní Lhota 23, 67801
Blansko, na napojení na místní vodovodní řad a na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene inženýrské sítě pro plánovanou vodovodní přípojku pro parc č. 483/1 z parc.č. 476/1
v k.ú. Hlásná Třebaň.
Zastupitelstvo obce projednalo návrh p. Jana Kalety a Renaty Kaletové , bytem Verdunská 533/6, 160
00 Praha 6, na připojení na místní vodovodní řad a na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene inženýrské sítě pro plánovanou vodovodní přípojku pro parc č. 2295/8 z parc.č.
2295/9 a 2264/1 v k.ú. Hlásná Třebaň.
Usnesení 19/20/9: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň souhlasí s napojením na místní vodovodní řad
a schvaluje záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene inženýrské sítě
mezi Obcí Hlásná Třebaň a Ing Ondřejem Hrdličkou, bytem Průběžná 296/13, 100 00 Praha 10 dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu uzavřením smlouvy
Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň souhlasí s napojením na místní vodovodní řad a schvaluje záměr
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene inženýrské sítě mezi Obcí Hlásná
Třebaň a p. Janem Kaletou a Renatou Kaletovou, bytem Verdunská 533/6, 160 00 Praha 6 dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu uzavřením smlouvy
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Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Knor, T. Přibyla, V. Musil, J. Valenta, J. Krátký, Proti
(0), Zdržel se (0)

10 Různé
10.1 Zadávací dokumentace kanalizace
Návrh: T. Snopek prezentoval aktuální stav příprav zadávací dokumentace na výstavbu vodovodu a
kanalizace. Po poslední pracovní schůzce někteří zastupitelé připomínkovali pokyny ke zpracování
nabídky a smlouvy o dílo. Připomínky starosta zapracoval a odeslal firmě Elcos group k přepracování
návrhu. Dále byl řešen rozpočet. V. Musil zajistil odborníka, který rozpočet posoudil a navrhl úsporná
opatření. Tato opatření byla odeslána projekční kanceláři.
V diskusi se zastupitelé shodli na těchto změnách zadávací dokumentace:
-

předložení dokladů formou čestného prohlášení, vítěz předloží originály nebo ověřené kopie
počet zaměstnanců 10 osob
reference – minimálně 1 zakázka gravitační, 1 zakázka tlaková kanalizace, 1 zakázka vodovod
odstranění podmínky zástupce stavbyvedoucího
pozastávka 10% z díla
odstranění specifikace certifikace T2 u technologa svařování plastů

Usnesení 19/20/10.1: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje zadávací dokumentaci na projekt
„HLÁSNÁ TŘEBAŇ - 2. etapa KANALIZACE, vodovod Rovina – doplnění“ se zapracováním změn z
diskuse a ukládá starostovi vypsat výběrové řízení.
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Knor, T. Přibyla, V. Musil, J. Valenta, J. Krátký, Proti
(0), Zdržel se (0)

10.2 Nadace ČEZ – dětské hřiště
Návrh: J. Krátký a T. Snopek prezentovali postup práce na zpracování žádosti o dotaci na výstavbu
dětského hřiště k Nadaci ČEZ. V průzkumu trhu jsme obdrželi tři nezávazné nabídky, na základě kterých
byl zpracován návrh rozpočtu. Budeme žádat o dotaci ve výši do 960 tis. Kč s max. 7% spoluúčastí obce.
Termín podání žádostí byl zkrácen z důvodu údržby informačního systému Nadace ČEZ na 21.11.2019.
Usnesení 19/20/10.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje záměr výstavby dětského hřiště a
ukládá starostovi obce podat žádost do Grantového programu Nadace ČEZ do 21. 11. 2019.
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Knor, T. Přibyla, V. Musil, J. Valenta, J. Krátký, Proti
(0), Zdržel se (0)

10.3 Návrh rozpočtu pro rok 2020
Návrh: Starosta T. Snopek v zastoupení předsedy finančního výboru představil první návrh
rozpočtu pro rok 2020. Zastupitelé byli požádáni o zaslání připomínek do 25. 11. 2019.
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Příští jednání zastupitelstva
Jednání číslo

21/2019

Datum, čas

2. 12. 2019

Místo

Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu

Zapisovatel:

V. Konvalinka

Ověřovatelé:
Vojtěch Musil

Starosta:

.…………………………………………….. dne ………………………

Jan Valenta

…………………………………………………dne ……………………...

Tomáš Snopek

…………………………………………………dne ……………………..
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