Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
Jednání číslo

22/2019

Datum, čas

19. 12. 2019 od 19:00

Místo

Hlásná Třebaň, Česká hospoda

Přítomni (7)

Tomáš Snopek, Kateřina Gregorová, Tomáš Přibyla, Miroslav Stříbrný, Jan
Valenta, Vojtěch Musil, Jiří Krátký

Omluveni (2)

Vnislav Konvalinka, Michal Knor

Hosté

Občané obce Hlásná Třebaň

Zápis zapsal

Jiří Krátký

Ověřovatelé zápisu

Vojtěch Musil, Tomáš Přibyla

1 Zahájení
1.1 Organizační opatření
Návrh: Tomáš Snopek navrhl za zapisovatele Jiřího Krátkého a za ověřovatele zápisu
Vojtěcha Musila a Tomáše Přibylu.
Usnesení 19/22/01.1: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň volí za zapisovatele Jiřího Krátkého
a za ověřovatele zápisu Vojtěcha Musila a Tomáše Přibylu.
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, K. Gregorová, M. Stříbrný, 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.
Program zasedání:
•
•
•
•
•

Informace o činnosti zastupitelstva
Rozpočet obce na rok 2020
Informace o stavu projektu výstavby nové lávky
Informace o portálu T-Mapy
Diskuse
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Usnesení 19/22/1.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje navržený program
zasedání.
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, K. Gregorová, M. Stříbrný, T. Přibyla, V. Musil, J. Valenta,
J. Krátký, Proti (0), Zdržel se (0)

2 Informace o činnosti zastupitelstva obce
Starosta T. Snopek informoval přítomné občany o projektech a aktivitách, které obec
zrealizovala v roce 2019 a plánuje v roce 2020:
-

-

-

kanalizace II. etapa a prodloužení vodovodních řadů – aktuálně probíhá výběrové
řízení na dodavatele, v lednu plánujeme podat žádost o dotaci o evropské dotace,
celkové náklady projektu jsou dle projektové dokumentace 53 mil. Kč, z toho dotace
činí až 64%,
kanalizace Rovina – obec získala již přibližně 90% souhlasů občanů, které jsou
potřeba pro územní řízení, na začátku roku 2020 budeme žádat o územní rozhodnutí,
tento projekt je pro nás důležitý, protože obec má uzavřenou dohodu s městem
Řevnice, částečně se podílí na financování intenzifikace řevnické ČOV, řevnická ČOV
má pro Rovina vyčleněnou kapacitu,
nová lávka – bude řešeno v samostatném bodě jednání,
chodník od prodejny COOP ke hřbitovu – v říjnu byla znovu podána žádost o dotaci,
čekáme na vyhodnocení dotace,
vybudování povrchů komunikací v ulicích Ovesná a Ječná – žádost o dotaci nebyla
úspěšná, čekáme na vydání stavebního povolení,
bezdrátový rozhlas a protipovodňový plán – obec obdržela dotaci 1,1 mil. Kč, od
června 2020 by měl být bezdrátový rozhlas zprovozněn,
nové osvětlení – získali jsme dotaci 2,2 mil. Kč, v roce 2020 bude obec rozšíření
osvětlení realizovat,
schválili jsme strategický plán rozvoje obce,
připravujeme zbudování dětského hřiště u řeky, v lednu budeme podávat žádost o
dotaci do Nadce ČEZ,
další rozšíření vodovodu – stavební výbor provedl průzkum, zadáváme zpracování
projektové dokumentace na rozšíření vodovodních řadů na Plovárně či v Řevnické,
v roce 2020 připravujeme realizovat studii zklidnění dopravy a studii odvodů
dešťových vod,
starosta prezentoval řadu drobných akcí, které byly realizovány v roce 2019 – např.
prořezání cesty podél řeky směrem k Rovinám.

3 Rozpočet obce na rok 2020
Návrh: Předseda finančního výboru Miroslav Stříbrný představil návrh rozpočtu obce pro rok
2020. Daňové výnosy by měly vzrůst o 970 tis. Kč oproti roku 2019. Obec plánuje investiční
výdaje v objemu 19,6 mil. Kč, financování je předpokládáno z rezervy, celkový schodek je
navrhován ve výši 11 133 090 Kč.
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Třída
1
2
3
4
5a

5b
6a

6b

Rozpočet 2020 v Kč
16 088 000
2 670 500
30 000
4 899 308
23 687 808
15 366 170
600 000
620 000
480 000
550 000
1 000 000
1 794 000
17 660 728
354 000
1 000 000
1 147 000
1 632 728
1 000 000
4 250 000
1 500 000
2 727 000
4 000 000

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Transfery - dotace
PŘÍJMY CELKEM
Běžné výdaje
zklidnění dopravy
mateřská škola - opravy
dětská hřiště
pěšiny - prostranství
modernizace úřadu
Běžné výdaje - transfery
Kapitálové výdaje
kanalizace příprava dokumentace
silnice
vodovod II. etapa HT
bezdrátový rozhlas - proti povod. op.
protipovodňová hráz
z toho nákup pozemků
dopravní prostředky -stroje
osvětlení
chodníky, příprava lávka
Kapitálové výdaje - transfery
VÝDAJE CELKEM
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

-

34 820 898
11 133 090

Přítomní občané se dotázali na navyšování poplatků za odpady. Starosta obce vysvětlil, že
důvodem navýšení poplatků je zvýšení cen za svoz a ukládání odpadu, jež obec platí od
letošního roku, z 1.882 Kč na 2.243 Kč za tunu odpadu. Ztráta odpadového hospodářství tak
v roce 2019 dosáhne téměř 450 tis. Kč, tuto ztrátu musíme hradit z obecního rozpočtu. Pro
občany, kteří více třídí, bude od roku 2020 zavedena možnost svozu odpadu jedenkrát
měsíčně.
Usnesení 19/22/03: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje rozpočet obce na rok 2020
v paragrafovém znění. Celkové příjmy ve výši 23 687 808Kč,- Kč, celkové výdaje rozpočtu ve
výši 34 820 898,- Kč. Rozpočet byl schválen jako schodkový.
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, K. Gregorová, M. Stříbrný, T. Přibyla, V. Musil, J. Valenta,
J. Krátký, Proti (0), Zdržel se (0)

4 Prezentace návrhu nové lávky
Starosta obce T. Snopek představil aktuální stav příprav projektu vybudování nové lávky.
Projekční kancelář zpracovává dokumentaci pro územní a stavební řízení. V diskusi se někteří
občané dotazovali na prostor navazující na lávku a vyjádřili obavy, že pokud bude zbudován
veřejný prostor s lavičkami, dojde ke zvýšení hluku a snížení bezpečnosti v daném místě.
Starosta přítomné ubezpečil, že zastupitelé o okolí lávky velmi intenzivně diskutovalo a
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shodlo se na tom, že nechce u lávky budovat parkovací místa a zahušťovat tak dopravu.
Jakékoliv investiční záměry, které obec plánuje realizovat, bude vždy konzultovat s občany,
tak aby měli čas vstoupit do diskuse před tím, než dojde k rozhodnutí o realizaci.

5 Prezentace portálu T-mapy
Zastupitel T. Přibyla prezentoval portál T-mapy, na který je možné přistoupit z webových
stránek obce v sekci Úřad / Zapojte se https://hlaseni.tmapy.cz/#531171. V portálu je možné
nahlásit závadu či prohlédnout si, ve kterých ulicích je plánováno rozšíření kanalizace.

6 Diskuse
Dotazy:
-

-

novela stavebního zákona – upozornění na možnost zapisovat do územního plánu
předkupní právo pro obec
popelnice na Rovinách v ul. Řevnická– starosta upozornil, že jedná se svozovou firmou
o tom aby svozový vůz zajížděl i do této ulice a popelnice mohla být zrušena, je neustále
přeplněna
hřbitov – umístit na vchod nápis „zákaz vstupu se psy“
truhlíky u Kapličky – znovu dát truhlíky na cihly

Příští jednání zastupitelstva
Jednání číslo

1/2020

Datum, čas

6. 1. 2020

Místo

Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu

Zapisovatel:

Miroslav Stříbrný

Ověřovatelé:

Starosta:

Vojtěch Musil

.…………………………………………….. dne ………………………

Tomáš Přibyla

…………………………………………………dne ……………………...

Tomáš Snopek
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