Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
Jednání číslo

12/2020

Datum, čas

10. 6. 2020 od 19:00

Místo

Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu

Přítomni (9)
Tomáš Snopek, Miroslav Stříbrný, Vnislav Konvalinka, Michal Knor, Jan
Valenta, Kateřina Gregorová, Tomáš Přibyla, Vojtěch Musil, Jiří Krátký,
Omluveni (0)
Hosté (1)

Ivana Baráčková

Zápis zapsal

Kateřina Gregorová

Ověřovatelé zápisu

Vojtěch Musil, Tomáš Přibyla

1 Zahájení
1.1 Organizační opatření
Návrh: Tomáš Snopek navrhl za zapisovatele Kateřinu Gregorovou a za ověřovatele zápisu Vojtěcha
Musila a Tomáše Přibylu.
Usnesení 20/12/01: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň volí za zapisovatele Kateřinu Gregorovou a za
ověřovatele Vojtěcha Musila a Tomáše Přibylu.
Hlasování: Pro (9) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, M. Knor, T. Přibyla, J. Krátký,
J.Valenta, K. Gregorová, 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 „ Návrh závěrečného účtu Třemole“
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Program zasedání:
• Výsledek VŘ na stavbu bezbariérového chodníku ke hřbitovu
• Výsledek VŘ na dodávku prvků dětského hřiště
• Žádost o dotaci z programu OP Zaměstnanost 2014 - 2020
• Odkup pozemků
• Žádost o odkup pozemku parc.č 1074/45
• Žádost o finanční příspěvek na prodloužení vodovodního řadu
• Věcná břemena
• Různé
Návrh závěrečného účtu Třemole
Směna pozemku ulice Letovská
Sběrný dvůr v Řevnicích
Veřejné osvětlení

Hlasování: Pro (9) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, M. Knor, T. Přibyla, J. Krátký,
J.Valenta, K. Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0)
Usnesení 20/12/1.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje navržený program zasedání.

2 Výsledek VŘ na stavbu chodníku ke hřbitovu
Návrh: Zastupitelé byli informováni o výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby bezbariérového
chodníku ke hřbitovu. Otevírání obálek s nabídkami proběhlo dne 9.6. od 10:00 v budově obecního
úřadu.
Členové komise: Snopek, Konvalinka a paní Kloučková administrátor VŘ.
Výběrového řízení se zúčastnili 3 firmy….ani jedna nedodala nabídku kompletně. Cenově i z hlediska
referencí vyšla nejlépe firma „Betonpflaster s.r.o.“, které chyběl v nabídce živnostenský list,
harmonogram a oprávněná osoba. Výběrová komise se shodla, že pokud doplní svoji nabídku o
chybějící dokumenty do 10.6. budou vybráni. Nabídnutá cena byla 1 595 181,16 Kč.
Usnesení 20/12/02: Zastupitelstvo schvaluje návrh výběrové komise a ukládá starostovi podepsat
smlouvu s vítěznou firmou Betonplfaster s.r.o. Před podpisem smlouvy bude ještě nabídnuta
k porovnání cena za provedení dlažby a obrubníku v kameni.
Hlasování: Pro (9) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, M. Knor, T. Přibyla, J. Krátký,
J.Valenta, K. Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0)

3 Výsledek VŘ na dodávku prvků dětského hřiště
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Návrh: Starosta informoval zastupitele, že termín na podávání cenových nabídek byl do 10.6. Obec
obdržela celkem 4 nabídky. Jednotlivé nabídky a výběr herních prvků bude výběrová komise posuzovat
v pondělí 15.6. Bod bude řešen na následujícím zasedání zastupitelstva.

Usnesení 20/12/03: bez usnesení

4 Žádost o dotaci z programu OP Zaměstnanost Přívětivý úřad
Návrh: Naskytla se možnost žádat o dotaci z Operačního programu – Zaměstnanost na modernizaci
veřejné správy – přívětivý úřad:
-

můžeme žádat min. o 1 mil. Kč, z toho 500 tis. mohou být investiční náklady
výše dotace je 95%, spoluúčast obce je 5%

Co by šlo z programu zaplatit:
- elektronické úřední desky (jedna pro Hlásnou Třebaň, jedna pro Roviny)
- obměna vybavení úřadu (nové počítače, projektor apod.)
- rozklikávací rozpočet
- vylepšení webu
- vylepšení T-map – doprogramování dalších vrstev atp.
- aktualizaci manuálu vizuální komunikace
- 25% nákladů jsou tzv. nepřímé náklady, tzn. režijní, které nemusíme vykazovat.
Největší výzvou je termín podání žádosti do 16. 6. 2020.
Ve čtvrtek 4.6. se na toto téma sešla užší skupina (J. Krátký, T. Snopek, V. Konvalinka, T. Přibyla, M.
Stříbrný a T. Hanč). Rozdělili jsme si úkoly k přípravě podkladů.
Usnesení 20/12/04: Zastupitelstvo schvaluje záměr podání žádosti o dotaci v programu OP
Zaměstnanost výzvy č. 109 pro projekt Komunikujme spolu do výše rozpočtu 2,5 mil. Kč.
Hlasování: Pro (9) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, M. Knor, T. Přibyla, J. Krátký,
J.Valenta, K. Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0)

5 Odkup pozemků
Návrh: Místostarosta V. Konvalinka informoval o nabídce ing. Kunce na prodej pozemků pod
obecními cestami. Jedná se o tyto pozemky:
Vlastníci: Ing. V. Kunc a manželé Zikmundovi ( ½ a ½)
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parc. č. 95/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, 213 m², cena z posudku 41 535,- Kč, místo Trubská proti
vjezdu do kravína, cesta Trubská.
parc. č. 325/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, 16 m², cena z posudku 3 120 Kč, místo Na Zahrádkách,
skoro na konci, cesta Na Zahrádkách.
parc. č. 325/20, ostatní plocha, ostatní komunikace, 65 m², cena z posudku 12 675,- Kč, místo pod Pískovnou,
cesta Na Zahrádkách.
parc. č. 1107, ostatní plocha, ostatní komunikace, 291 m², cena z posudku 56 745,- Kč, vedle hřbitova.
Celkem: 114 075,- Kč.
Vlastník: Ing. V. Kunc
parc. č. 264, trvalý travní porost, 315 m², cena z posudku 61 425,- Kč, pozemek vedle ulice K Berounce
parc. č. 283, orná, 361 m², cena z posudku 70 395,- Kč, místo ulice K Berounce.
parc. č. 286/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, 240 m², cena z posudku 46 800,- Kč, místo ulice K Berounce.
Celkem: 178 620,- Kč.
Celkem za vše: 292 695,- Kč.

Usnesení 20/12/05: Zastupitelstvo obce schvaluje odkup výše uvedených pozemků za výše uvedené
ceny a zároveň upřednostňuje odkup oproti směně pozemků za jiné pozemky.
Hlasování: Pro (9) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, M. Knor, T. Přibyla, J. Krátký,
J.Valenta, K. Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0)

6

Žádost o odkup pozemku parc. č. 1074/5

Návrh: Na obecní úřad byla zaslána žádost paní Zuzany Bučové na odkup pozemku parc.č. 1074/5
v ul. Pod Svahem. Zastupitelé žádost projednali a dospěli k jednotnému závěru.
Usnesení 20/12/6: Zastupitelstvo nesouhlasí s navrhovaným odkupem cesty. Obec nebude prodávat
pozemky, na kterých jsou cesty.
Hlasování: Pro (9) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, M. Knor, T. Přibyla, J. Krátký,
J.Valenta, K. Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0)
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7

Žádost o finanční příspěvek na realizaci
vodovodního řadu

Návrh: Paní Ivana Baráčková se stala novým majitelem pozemku parc.č. 604/2 ul K Bunkru (pozemek
paní Šejdové). Ráda by si vybudovala vodovodní přípojku a vznesla dotaz na obecní úřad, zda by ji
přispěl na stavbu vodovodní přípojky v rámci komunikace. Přišla tedy osobně požádat na jednání
zastupitelstva o příspěvek. Délka přípojky je 52m, odhadovaná cena realizace vodovodní přípojky je
180 tis. Na konci přípojky bude muset být hydrant a uzávěr hlavního řádu.
Usnesení 20/12/7: Zastupitelstvo schvaluje maximální možný příspěvek obce na přípojku v poměru
26,5% nákladů za předpokladu, že vodovodní přípojka v rámci komunikace by přešla po realizaci do
majetku a správy obce.
Hlasování: Pro (9) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, T. Přibyla, J. Krátký, J.Valenta, K.
Gregorová, Proti (0), Zdržel se (1)

8

Věcná břemena

Návrh: Zastupitelé projednali návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění inženýrské sítě k pozemkům parc. č. 476/1, 548/1 ostatní plocha, neplodná půda
a 604/3, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hlásná Třebaň (elektrická přípojka k pozemku
parc. č. 604/2 (ulice K Bunkru)), 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 20/12/8: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene
inženýrské sítě k k pozemkům parc. č. 476/1, 548/1 ostatní plocha, neplodná půda a 604/3, ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hlásná Třebaň (elektrická přípojka k pozemku parc. č. 604/2 (ulice
K Bunkru)), 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 20/12/7: Zastupitelstvo souhlasí s provedením přípojky a s vyhotovením smlouvy o
smlouvě budoucí.
Hlasování: Pro (9) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, M. Knor, T. Přibyla, J. Krátký,
J.Valenta, K. Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0)

9

Různé

9.1 Návrh závěrečného účtu TřeMoLe za rok 2019
Návrh: Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet svazku obcí TřeMoLe dle zaslaných podkladů.
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Usnesení 20/12/9.1: Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet svazku obcí TřeMole za rok 2019 bez
výhrad.
Hlasování: Pro (9) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, M. Knor, T. Přibyla, J. Krátký,
J.Valenta, K. Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0)

9.2 Směna pozemku ulice Letovská
Návrh: Starosta informoval zastupitele, že na obec přišla žádost od pana Chuchvalce týkající se směny
pozemku na parcele č. 2264/4 v ulici Letovská.
Usnesení 20/12/9.2: Zastupitelstvo souhlasí se směnou za podmínky, že zde budou na pozemku
zachovány stávající stromy, o které se obec bude i nadále starat.
Hlasování: Pro (9) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, M. Knor, T. Přibyla, J. Krátký,
J.Valenta, K. Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0)

9.3 Nabídka využití sběrného dvora v Řevnicích
Návrh: Od pana starosty z Řevnic přišla na obec nabídka na možné využívání sběrného dvora
v Řevnicích, který je nově opraven.
Zasmluvněné obce přispívají fixní částkou za rok (250tis. Kč) + poplatek za uskladněné množství
odpadu. Občané by takto mohli svážet sem do sběrného dvora odpad kdykoliv (i mimo svozy
velkoobjemového a nebezpečného odpadu). Další výhodou je, že berou i problematický odpad typu
azbesty a pneumatiky.
Usnesení 20/12/9.3: Zastupitelstvo souhlasí se zahájením jednání se sběrným dvorem. Bude nutné
prostudování limitů a smlouvy.
Hlasování: Pro (9) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, M. Knor, T. Přibyla, J. Krátký,
J.Valenta, K. Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0)

9.4 Veřejné osvětlení
Informativně: Obec získala dotaci na veřejné osvětlení. Starosta obce předložil návrh na schválení
přijetí dotace CLLD 2. výzva MAS Karlštejnsko,z.ú., Dopravní infrastruktura – veřejné osvětlení Hlásná
Třebaň“ reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011768. Obecní zastupitelstvo schvaluje podmínky
poskytovatele dotace a zavazuje se ke spolufinancování dotace v celkové výši dotace 2.576.683,-- Kč,
přičemž dotace činí 2.447.848,85 Kč a vlastní zdroje z rozpočtu obce příjemce dotace jsou 128.834,15
Kč.
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Dále starosta předložil změnu ve složení členů komise výběrového řízení „ Dopravní infrastruktura –
veřejné osvětlení Hlásná Třebaň“ a doplňuje člena komise z místního partnerství MAS Karlštejnsko
pana Vojtěcha Štičku, nar. 16.09.1968, Dolní Roblín 6, 267 18 Mořina, starostu obce, účetního
poradce-specialisty místo člena komise J. Valenty, který byl jmenován dne 03.02.2020.

Usnesení 20/12/9.4:
Zastupitelstvo schvaluje:
přijetí dotace CLLD 2. výzva MAS Karlštejnsko,z.ú., Dopravní infrastruktura – veřejné
osvětlení Hlásná Třebaň“ reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011768.
podmínky poskytovatele dotace a zavazuje se ke spolufinancování dotace v celkové výši
2.576.683,-- Kč, přičemž dotace činí 2.447.848,85 Kč a vlastní zdroje z rozpočtu obce
příjemce dotace jsou 128.834,15 Kč.
Změnu ve složení členů komise výběrového řízení „ Dopravní infrastruktura – veřejné osvětlení
Hlásná Třebaň“ a doplňuje člena komise z místního partnerství MAS Karlštejnsko pana Vojtěcha
Štičku, nar. 16.09.1968, Dolní Roblín 6, 267 18 Mořina, starostu obce, účetního poradce-specialisty
místo člena komise J. Valenty, který byl jmenován dne 03.02.2020

Příští jednání zastupitelstva
Jednání číslo

13/2020

Datum, čas

22.6.2020

Místo

Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu

Zapisovatel:

Vojtěch Musil

Ověřovatelé:
Vojtěch Musil

Michal Knor
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Starosta:

Tomáš Snopek
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