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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 

  

 

1 Zahájení 

1.1 Organizační opatření 

Návrh: Tomáš Snopek navrhl za zapisovatele Jana Valentu a za ověřovatele zápisu Miroslava 

Stříbrného a Vnislava Konvalinku. 

 

Usnesení 20/08/01: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň volí za zapisovatele Jana Valentu a za 

ověřovatele Miroslava Stříbrného a Vnislava Konvalinku. 

 

Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, M. Stříbrný, T. Přibyla, J. Valenta, J. Krátký, K. Gregorová, V. 

Konvalinka, Proti (0), Zdržel se (0) 

Jednání číslo 8/2020 

Datum, čas 27. 4. 2020 od 19:00 

Místo Hlásná Třebaň, on-line konference dle usnesení vlády č. 274 ze dne 

23.3.2020 o přijetí krizového řízení byla komunikace zajištěna na dálku 

umožňující účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném 

čase bez jejich osobní přítomnosti, účast veřejnosti spočívající v její osobní 

přítomnosti je vyloučena a byla také zajištěna pomocí komunikace na dálku 

Přítomni (9) Tomáš Snopek, Michal Knor (od 21:10), Miroslav Stříbrný, Tomáš Přibyla, 

Jan Valenta, Jiří Krátký, Vojtěch Musil (od 19:45), Kateřina Gregorová 

Omluveni (0)  

Hosté   

Zápis zapsal Jan Valenta 

Ověřovatelé zápisu Miroslav Stříbrný, Vnislav Konvalinka 
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1.2 Program zasedání 

Návrh: Starosta T. Snopek předložil návrh programu, který byl zveřejněn. T.Snopek navrhl přidat do 
bodu různé bod „Závěrka MŠ“ „ Oprava komunikací v ulici Trubská“ 
 
 

Program zasedání: 

• Projekt chodníku ke hřbitovu 

• Nákup svozového prostředku 

• Informace ze stavebního výboru 

• Kalkulace vodného 

• Věcná břemena 

• Různé 
o Závěrka MŠ 
o Oprava komunikace v ul. Trubská 

 
 

Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, M. Stříbrný, T. Přibyla, J. Valenta, J. Krátký, K. Gregorová, V. 

Konvalinka, Proti (0), Zdržel se (0) 

 

 

Usnesení 20/08/1.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje navržený program zasedání. 

 

2 Projekt chodníku ke hřbitovu 

 
Návrh: Starosta T. Snopek informoval, že dle stránek a informací Státního fondu dopravní 
infrastruktury se obci opět nepodařilo získat dotaci na stavbu bezbariérového chodníku ke hřbitovu – 
tabulka v příloze. Zastupitelstvo by mělo rozhodnout jak bude akce pokračovat dále. Jednou variantou 
je počkat další rok na další dotační titul. Druhou variantou je začít s realizací a využít k dofinancování 
Fondu obnovy venkova ze Středočeského kraje. Z fondu je možné financovat výstavbu 
infrastrukturních projektů. Výše dotace je 1000Kč/obyvatele. Rozhodný okamžik podávat ve stanovení 
počtu obyvatel obce je 31. 12. 2016. Pro naši obec je tedy alokováno 996 000Kč. Podat žádost je nutné 
nejpozději do 30 června.  
Podle projektové dokumentace jsou předpokládané náklady na stavbu 2,3 mil. Kč. Po využití dotace by 
tedy obec financovala chodník částkou 1,3 milionu. Před podáním žádosti o dotaci je nutné provést 
výběrové řízení na dodavatele. 
 
 

Usnesení 20/08/02: Zastupitelstvo schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele, Stavební 

výbor připraví návrhy zpracování chodníku z hlediska použitých materiálů a ploch. Zastupitel Jiří 

Krátký bude kontaktovat možného zpracovatele žádosti. 

 

Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, M. Stříbrný, T. Přibyla, J. Valenta, J. Krátký, K. Gregorová, V. 

Konvalinka, Proti (0), Zdržel se (0) 
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3 Nákup svozového prostředku 
 

Návrh: Starosta T. Snopek informoval o možnosti nákupu svozového prostředku pro obec. Bylo 

konstatováno, že využívání kontejnerů na bioodpad je značné a stále narůstá a jeví se pro obec 

příznivější přestat si službu přistavení a odvozu kontejnerů najímat. Z finančního hlediska se jeví pro 

obec výhodnější svozový prostředek a kontejnery nakoupit a provozovat.   

 

Usnesení 20/08/03: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pořízení svozového prostředku do ceny 

500 000 Kč a pověřuje starostu připravit návrh nákupu svozového prostředku.  

 

Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, M. Stříbrný, T. Přibyla, J. Valenta, J. Krátký, K. Gregorová, V. 

Konvalinka, V. Musil Proti (0), Zdržel se (0) 

 

4 Informace ze stavebního výboru 
 

Návrh: Předseda stavebního výboru informoval zastupitelstvo o současných aktivitách stavebního 

výboru. Stavební výbor rozdělil aktivity na dvě skupiny. První se týká aktuálních problémů obce, které 

se snažíme vyřešit relativně rychle, ale zároveň ne zbrkle. Jedná se o projekty a problémy: 

- Vyřešení parkovacího stání u lávky. Naší představou je vybudování několika stání K+R 

umožňující krátkodobé opuštění vozu za účelem doprovodu k vlaku.  

- Umožnění bezpečného odstavení jízdních kol občanů při příchodu k lávce cestou na nádraží. 

V současné době stavební výbor řeší technické detaily jaké parametry má cyklopřístřešek 

splňovat.  

- Stavební výbor dále připravuje ušetřená vyměněná starší svítidla použít pro doplnění 

v dalších ulicích 

- Protipovodňová hráz Na Plovárně – chybí poslední dva dokumenty nutné pro stavbu. 

- Revitalizaci hasičské nádrže na Rovinách. Představou je uceleně toto místo vyřešit.  

Druhou skupinou jsou dlouhodobější projekty, ke kterým si postupně nacházíme cestu, diskutujeme 

je v rámci stavebního výboru a snažíme se přinést zastupitelstvu už ucelenější názor a alespoň 

částečně předpřipravené technická řešení, návrhy a studie. Jedná se o projekty a problémy: 

- Provádění finálních povrchů ulic v obci. 

- Problematika hospodaření s dešťovou vodou. Vedli jsme jednání s možnými zpracovateli 

studie dešťových vod v obci, ale zatím jsme nebyli schopni vybrat dodavatele. 

- Celková dopravní studie obce. 

- Propojení Třebaně s Karlštejnem. 

 

Usnesení 20/08/04: Zastupitelstvo bere na vědomí činnost stavebního výboru. 

 
 

Hlasování:  Pro (8) – T. Snopek, M. Stříbrný, T. Přibyla, J. Valenta, J. Krátký, K. Gregorová, V. 

Konvalinka, V. Musil Proti (0), Zdržel se (0) 
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5 Kalkulace vodného 

 
Návrh: Místostarosta V. Konvalinka informoval zastupitelstvo o kalkulaci výše vodného pro rok 2020 

pro vodovod Třemole společností Aquaconsult s.r.o. Zastupitelstvo navrhuje zachovat stávající cenu 

vodného ve výši 56,20 s DPH pro rok 2020. Byla diskutována možnost úpravy ceny vodného a dále 

byla diskutována možnost dodatečných nákladů na instalaci měření volného chlóru s datovou 

komunikací ve vodojemu Mořinka-Chaloupky. Výše nákladů na instalaci měření volného chloru je 58 

360,- Kč bez DPH. Investorem je DSO Třemole, v kterém má Obec Hlásná Třebaň podíl 50 % na 

vodojemu. 

 

 

Usnesení 20/08/05: Zastupitelstvo obce schvaluje ponechat stávající cenu vodného ve výši 56,20 Kč 

za m3 včetně DPH od 1.5. 2020 a schvaluje dodatečné náklady ve výši 58 360Kč bez DPH náklady na 

instalaci měření volného chlóru ve vodojemu Třemole na Mořince- Chaloupkách 

 

Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, M. Stříbrný, T. Přibyla, J. Valenta, J. Krátký, K. Gregorová, V. 

Konvalinka, V. Musil Proti (0), Zdržel se (0) 

 

 

6 Věcná břemena 

 
Návrh: Zastupitelé projednali návrh smlouvy o zřízení věcného břemene inženýrské sítě k pozemku 
parc. č. 1216, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hlásná Třebaň (vodovodní přípojka k pozemku 
parc. č. 1199 (ulice Kytlinská)), investor Jan Leták, trvale bytem V hůrkách  2093/19, 158 00 Praha 5 
Stodůlky. 
 

Usnesení 20/08/6.1: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene 
inženýrské sítě k pozemku parc. č. 1216, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hlásná Třebaň 
(vodovodní přípojka k pozemku parc. č. 1199 (ulice Na Zahrádkách)), investor Jan Leták, V hůrkách 
2093/19, 158 00 Praha 5 Stodůlky. 
 
Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, M. Stříbrný, T. Přibyla, J. Valenta, J. Krátký, V. Musil, K. Gregorová, V. 
Konvalinka. Proti (0), Zdržel se (0)  
 
Návrh: Zastupitelé projednali návrh smlouvy o zřízení věcného břemene inženýrské sítě k pozemku 
parc. č. 388/47, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hlásná Třebaň (elektrická přípojka k 
pozemku parc. č. 388/18 (ulice Na Paloučku)), investor ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
IV Podmokly, zastoupená firmou ELEKTROMONTÁŽE s.r.o., Polní 450, 252 29 Lety u Dobřichovic. 
 

Usnesení 20/08/6.2: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene 
inženýrské sítě k pozemku parc. č. 388/47, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hlásná Třebaň 
(elektrická přípojka k pozemku parc. č. 388/18 (ulice Na Paloučku)), investor ČEZ Distribuce a. s. 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV Podmokly, zastoupená firmou ELEKTROMONTÁŽE s.r.o., Polní 450, 252 
29 Lety u Dobřichovic. 
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Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, M. Stříbrný, T. Přibyla, J. Valenta, J. Krátký, V. Musil, K. Gregorová, V. 
Konvalinka. Proti (0), Zdržel se (0)  
 
Návrh: Zastupitelé projednali návrh na vybudování vodovodní přípojky k pozemku parc. č. 2209 z 
pozemku parc. č. 1945/1 v k. ú. Hlásná Třebaň (ulice Řevnická), vlastník pan Kostelecký. Investorem 
přípojky je pan Viktor Kunst, Řevnická 82E, Hlásná Třebaň- Rovina, 267 18 Karlštejn, spoluvlastník 
pozemku parc. č. 2209 v k. ú. Hlásná Třebaň. Zastupitelé souhlasí s napojením na vodovodní řad v ulici 
Řevnické, jehož vlastníkem je Obec Hlásná Třebaň za podmínek stanovených provozovatelem 
vodovodu, společností Aquaconsult s.r.o. Černošice, dle dokumentace vypracované firmou Ing. Jiří Jodl 
- ISP - inženýring, Ořech 225, 252 25 Jinočany. 
 

Usnesení 20/08/6.3: Zastupitelé souhlasí s napojením na vodovodní řad v ulici Řevnické, jehož 
vlastníkem je Obec Hlásná Třebaň za podmínek stanovených provozovatelem vodovodu, společností 
Aquaconsult s.r.o. Černošice, dle dokumentace vypracované firmou Ing. Jiří Jodl - ISP - inženýring, 
Ořech 225, 252 25 Jinočany. Investor stavby pan Viktor Kunst, Řevnická 82E, Hlásná Třebaň- Rovina, 
267 18 Karlštejn, spoluvlastník pozemku parc. č. 2209 v k. ú. Hlásná Třebaň 

7   Různé 

7.1  Závěrka MŠ 

 

Návrh: Starosta T. Snopek a zastupitel M. Stříbrný předložili zastupitelstvu účetní závěrku mateřské 

školy za rok 2019.  

 

Usnesení 20/08/7.1: Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku MŠ za rok 2019.  

  

 Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, M. Stříbrný, T. Přibyla, J. Valenta, J. Krátký, K. Gregorová, V. 

Konvalinka, V. Musil Proti (0), Zdržel se (0) 

 

 

7.2  Oprava komunikace v ul. Trubská 

 

Návrh: Starosta obce informoval zastupitele o nabídce na opravu komunikace v ul. Trubská. Jedná se 

o komunikaci, jejíž povrch je v současné době v kritickém stavu. Starosta představil nabídku, která 

pokrývá spravení výmolů a následné sjednocení povrchu.   

 

Usnesení 20/10/7.2: Zastupitelstvo schvaluje záměr vyspravení komunikace v ulici Trubská a 

pověřuje starostu obce výběrem dodavatele. 

  

 Hlasování: Pro (9) – T. Snopek, M. Stříbrný, T. Přibyla, J. Valenta, J. Krátký, K. Gregorová, V. 

Konvalinka, V. Musil, M. Knor Proti (0), Zdržel se (0) 
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Příští jednání zastupitelstva 

Ověřovatelé:                          
              Miroslav Stříbrný                .…………………………………………….. dne ……………………… 

 
 
 
 
                                          Vnislav Konvalinka           …………………………………………………dne ……………………... 
 
 
 
 
           Starosta:                Tomáš Snopek           …………………………………………………dne …………………….. 
 

Jednání číslo 9/2020 

Datum, čas 11.5.2020 

Místo Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu 

Zapisovatel: Tomáš Přibyla 

 

 


