Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
Jednání číslo

5/2020

Datum, čas

3. 2. 2020 od 19:00 do 20:45

Místo

Hlásná Třebaň, Obecní úřad

Přítomni (7)

Tomáš Snopek, Vnislav Konvalinka, Michal Knor, Kateřina Gregorová, Tomáš
Přibyla, Jan Valenta, Jiří Krátký

Omluveni (2)

Miroslav Stříbrný, Vojtěch Musil

Hosté

-

Zápis zapsal

Jiří Krátký

Ověřovatelé zápisu

Michal Knor, Tomáš Přibyla

1 Zahájení
1.1 Organizační opatření
Návrh: Tomáš Snopek navrhl za zapisovatele Jiřího Krátkého a za ověřovatele zápisu Michala
Knora a Tomáše Přibylu.
Usnesení 20/05/01.1: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň volí za zapisovatele 5. zasdání
Jiřího Krátkého a za ověřovatele zápisu Michala Knora a Tomáše Přibylu.
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, K. Gregorová, M. Knor, T. Přibyla, 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 „Žádost obyvatel ul. K Zámku “, III. Etapa prodloužení vodovodních
řadů J. Valenta navrhl rozšíření programu o bod „Cyklopřístřešek u lávky“.

Program zasedání:
• Příkazní smlouva na zajištění VŘ – rekonstrukce veřejného osvětlení
• Aktualizace vyhlášek
• Oprava povrchů vybraných ulic
• Příspěvky místním spolkům na kulturní akce v roce 2020
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•
•
•

Věcná břemena
Pečovatelská služba
Různé
o Žádost obyvatel ul. K Zámku
o III. Etapa prodloužení vodovodních řadů
o Cyklopřístřešek u lávky

Usnesení 20/05/1.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje navržený program 5.
zasedání.
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, K. Gregorová, M. Knor, T. Přibyla, J. Valenta,
J. Krátký, Proti (0), Zdržel se (0)

2 Příkazní smlouva k zajištění VŘ – rekonstrukce
veřejného osvětlení
Návrh: Starosta T. Snopek informoval o podání žádosti o dotaci na kanalizaci a vodovod u SFŽP.
Obec získala dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení z MAS Karlštejnstko. Zastupitelům
byla zaslána příkazní smlouva na zajištění veřejné zakázky na rekonstrukci veřejného osvětlení.
Předmětem této smlouvy je zajištění kompletní administrace veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce projektu „Rekonstrukce veřejného osvětlení - Hlásná Třebaň“.
Usnesení 20/05/02: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebáň schvaluje návrh příkazní smlouvy na
zajištění veřejné zakázky na rekonstrukci veřejného osvětlení a pověřuje starostu podpisem
smlouvy. Zastupitelstvo schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve složení: T. Snopek, V.
Konvalinka, J. Valenta, K. Gregorová, T. Přibyla.
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, K. Gregorová, M. Knor, T. Přibyla, J. Valenta,
J. Krátký, Proti (0), Zdržel se (0)

3 Aktualizace vyhlášek obce
Návrh: Starosta T. Snopek v zastoupení předsedy finančního výboru M. Stříbrného
prezentoval návrhy vyhlášek obce zpracované finančním výborem:
-

Vyhlášky o poplatcích za veřejná prostranství
Vyhlášky o poplatcích ze vstupného
Vyhlášky o poplatcích za psy
Vyhlášky o poplatcích za pobyt.

Zastupitelé v diskusi vznesli následující požadavky na úpravy:
-

vytvořit jednu poplatkovou vyhlášku a sloučit do ní čtyři navrhované,
poplatky za veřejná prostranství – v příloze chybí mapa nebo seznam s vyjmenováním
veřejných prostranství v obci, které podléhají poplatku

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

2

-

výše sankce za neodvedení poplatků – zastupitelé se shodli na sankci ve výši
dvojnásobku poplatku
vstupné – v osvobození od poplatku jsou uvedeny „místně příslušné organizace
pracující s mládeží“, což je velmi vágní vymezení – je třeba zpřesnit – např. spolky a
organizace se sídlem v obci Hlásná Třebaň pracující s mládeží

Usnesení 20/05/03: Zastupitelstvo ukládá finančnímu výboru přepracovat návrhy vyhlášek dle
závěrů diskuse zastupitelů a předložit návrh na jednání zastupitelstva 17. 2. 2020.
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, K. Gregorová, M. Knor, T. Přibyla, J. Valenta,
J. Krátký, Proti (0), Zdržel se (0)

4 Oprava povrchů vybraných ulic
Návrh: Starosta T. Snopek předložil závěry analýzy možností řešení oprav povrchů místních
komunikací. Protože není pravděpodobné, že by povrchy komunikací bylo možné financovat
z dotačních zdrojů, bude třeba najít nákladově efektivní řešení. Zadávání oprav na klíč by
bylo finančně nákladné, pokud bude koordinaci prací zajišťovat obec, je schopna náklady
více řídit. Z diskuse vzešly následující závěry:
-

v roce 2020 bude řešena oprava povrchů ulic Ovesná a Ječná a parkoviště u České
hospody,
preferujeme způsob realizace vlastní koordinací několika subjektů (asfaltový povrch,
obrubníky), v souladu s projektovou dokumentací,
je třeba vyzvat obyvatele ulic k dokončení vodovodních přípojek před zahájením
stavby a s předstihem s nimi projednat návrh řešení stavby,
je třeba vyřešit odvod dešťové vody z komunikace.

Usnesení 20/05/04: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje návrh řešení oprav povrchů
ulic Ovesná, Ječní a parkoviště u České hospody a ukládá starostovi zajistit realizaci těchto
projektů do 31. 12. 2020.
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, K. Gregorová, M. Knor, T. Přibyla, J. Valenta,
J. Krátký, Proti (0), Zdržel se (0)

5 Příspěvky místním spolkům na zajištění kulturních
akcí na rok 2020
Návrh: Předseda kulturního a sociálního výboru M. Knor zastupitelstvu prezentoval návrh
Kulturního a sociálního výboru na příspěvky pro spolky pro rok 2020 v celkové výši 69.000 Kč.
Usnesení 20/05/05: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro:
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-

TJ Sokol na pořádání akcí Dětský karneval, Staročeské máje, Dětský den,
Svatomartinský průvod a Mikulášská nadílka ve výši 30 000Kč
SDH Hlásná Třebaň na pořádání akci Hasičský ples dvou Třebaní, Čarodějnice,
Hasofest a Drakiáda ve výši 29 000Kč
ČČK Rovina na pořádání akcí Den dětí a Mikulášská nadílka ve výši 10 000Kč

Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, K. Gregorová, M. Knor, T. Přibyla, J. Valenta,
J. Krátký, Proti (0), Zdržel se (0)

6 Věcná břemena
Návrh: Zastupitelé projednali návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
inženýrské sítě k pozemku parc. č. 1070/13, ostatní plocha, ostatní komunikace a k pozemku
parc. č. 1070/15, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hlásná Třebaň ( vodovodní
přípojka k pozemku parc. č. 1070/23 ( ulice Ovesná)) v k. ú. Hlásná Třebaň, investoři manželé
Špundovi, trvale bytem Brusinková 1988, 252 28 Černošice.
Usnesení 20/05/06: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene inženýrské sítě k pozemku parc. č. 1070/13, ostatní plocha, ostatní
komunikace a k pozemku parc. č. 1070/15, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hlásná
Třebaň ( vodovodní přípojka k pozemku parc. č. 1070/23 ( ulice Ovesná)) v k. ú. Hlásná Třebaň,
investoři manželé Špundovi, trvale bytem Brusinková 1988, 252 28 Černošice.
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, K. Gregorová, M. Knor, T. Přibyla, J. Valenta,
J. Krátký, Proti (0), Zdržel se (0)

7 Pečovatelská služba
Návrh: Starosta T. Snopek prezentoval přepracované dokumenty upravující poskytovanou
pečovatelskou službu. Jedná se o směrnici pro pečovatelskou službu, veřejný závazek a
vnitřní pravidla sociální služby. Nově je zavedena evidence uzavřených smluv, která by se
měla aktualizovat nejlépe při každé změně (aby bylo snadno dohledatelné, kolik je aktuálně
ve službě klientů a jaké číslo smlouvy následuje pro nového klienta), evidence stížností a
podnětů od klientů (pravidla jsou uvedena v dané směrnici).
Usnesení 20/05/02: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje přepracované dokumenty
upravující poskytování pečovatelské služby a ukládá kulturnímu a sociálnímu výboru
navrhnout způsob propagace této sociální služby mezi potenciálními klienty.
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, K. Gregorová, M. Knor, T. Přibyla, J. Valenta,
J. Krátký, Proti (0), Zdržel se (0)
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8

Různé

8.1 Žádost obyvatel ul. K Zámku
Návrh: Obyvatelé ul. k Zámku zaslali zastupitelům dopis, ve kterém požádali o prodloužení
kanalizačního řadu až k nově budovaným domům v ulici K Zámku a vyjádřili připravenost se
podílet na nákladech tohoto rozšíření.
Usnesení 20/08/8.1: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň ukládá starostovi a místostarostovi
zpracovat odhad nákladů na rozšíření kanalizace v ulici K Zámku a projednat návrh
s obyvateli ulice.
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, K. Gregorová, M. Knor, T. Přibyla, J. Valenta,
J. Krátký, Proti (0), Zdržel se (0)

8.2 III. etapa prodloužení vodovodních řadů
Návrh: Starosta T. Snopek a předseda stavebního výboru J. Valenta prezentovali návrh
vedení vodovodních řadů v ulicích Ve Vejtrži a v ulici Řevnická. Byl zpracován zákres tras na
základě koeficientu vyjadřujícím počet trvale žijících osob a délky budované přípojky.
Usnesení 20/08/8.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje rozsah vedení
vodovodních řadů pro III. etapu dle předloženého návrhu a ukládá starostovi obce zajistit
zpracování projektové dokumentace na tento projekt.
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, K. Gregorová, M. Knor, T. Přibyla, J. Valenta,
J. Krátký, Proti (0), Zdržel se (0)

8.3 Cyklopřístřešek u lávky
Návrh: Předseda stavebního výboru J. Valenta prezentoval návrh koncepce přístřešku u lávky
– J. Valenta navrhuje krytý přístřešek, s kovovou konstrukcí, který se bude vizuálně hodit
k nové lávce.
Usnesení 20/08/8.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje návrh koncepce přístřešku
u lávky a ukládá J. Valentovi zpracovat další verzi návrhu do 17.2.2020.
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, K. Gregorová, M. Knor, T. Přibyla, J. Valenta,
J. Krátký, Proti (0), Zdržel se (0)
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Příští jednání zastupitelstva
Jednání číslo

6/2020

Datum, čas

17.2.2020

Místo

Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu

Zapisovatel:

Tomáš Přibyla

Ověřovatelé:

Starosta:

Ing. Michal Knor

.…………………………………………….. dne ………………………

Bc. Tomáš Přibyla

…………………………………………………dne ……………………...

Ing. Tomáš Snopek

…………………………………………………dne ……………………..
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