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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 

Jednání číslo 2/2023 

Datum, čas 30.1. 2023 od 19:00 

Místo Obecní úřad Hlásná, Hlásná Třebaň 

Přítomni (8) 
Tomáš Snopek, Tomáš Hanč, Michal Knor, Juraj Calaj, Martina 

Váňová, Jan Valenta 

Omluveni (1) Jiří Krátký, Jana Šváchová 

Hosté (0) Mgr Petr Matura, Ing. Anna Batulková, Pavel Klimeš DiS. 

Zápis zapsal Martina Váňová 

Ověřovatelé zápisu Jan Valenta, Tomáš Hanč 

 
 

 

1. Zahájení 

1.1. Organizační opatření 

Návrh: Tomáš Snopek navrhl za zapisovatele Martinu Váňovou a za ověřovatele zápisu Jana Valentu a 
Tomáše Hanče. 
 
Usnesení 23/02/01: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň volí za zapisovatele Martinu Váňovou za 
ověřovatele Jana Valentu a Tomáše Hanče.  
 
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, T. Hanč, M. Knor, J. Valenta, M.Váňová, J. Calaj, J.Marek  
Proti (0), Zdržel se (0) 

1.2. Program zasedání 

Návrh: Starosta T. Snopek předložil návrh programu, který byl zveřejněn. Starosta navrhl do bodu 
„Různé“ doplnit následující bod: „Informace o budoucí autobusové lince č. 672. M. Váňová navrhla 
doplnit do bodu “Různé” bod: "Žádost o příspěvek ART CLUB FERDINAND".  J. Marek navrhl doplnit 
do bodu “Různé” bod: "Dohoda s p. Kosteleckým" 
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Program zasedání: 
 

• Automobil pro pečovatelskou službu 

• Návrh zadání územního plánu 

• Výstupy z výborů a komisí 

• Věcná břemena 

• Různé 

o Informace o budoucí autobusové lince č. 672 

o Žádost o příspěvek ART CLUB FERDINAND  

o Dohoda s p. Kosteleckým 

o Cyklostezka na Karlštejn 

 

Usnesení 23/02/1.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje navržený program zasedání. 
 
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, T. Hanč, M. Knor, J. Valenta, M.Váňová, J. Calaj, J.Marek  
Proti (0), Zdržel se (0) 
 
 

2. Cyklostezka na Karlštejn 

 
Návrh:  Na úvod zasedání vystoupil Mgr. Matura Petr vedoucí Odboru veřejné mobility 
Středočeského kraje, k problematice vedení cyklostezky.  Mgr. Petr Matura prezentoval 
zastupitelstvu návrh vedení cyklostezky na území obce v několika variantách. A to buď ulici Ve Vejtrži 
a nebo po komunikaci Karlštejnská (č. II/116). Varianta podél komunikace II/116 by znamenala 
vytvoření nového pruhu po levé straně (směr Karlštejn) pro cyklisty a pěší v šíři 3m. Pruh pro cyklisty 
v šíři 2 m bude materiálově oddělen od pruhu pro pěší.  
Dále byly zastupitelstvu odprezentovány varianty vedení cyklostezky na Karlštejn. První variantou je 
přemostění řeky Berounky a druhou variantou je vést cyklostezko podél komunikace č.II/116. 
 
Usnesení 23/02/02: Zastupitelstvo souhlasí variantu s variantou cyklostezky, která kopíruje silnici č. 
II/116. Zbylé varianty vedení stezky přes obec jsou pro zastupitelstvo nepřijatelné.  
Zastupitelstvo preferuje následné vedení stezky směrem na Karlštejn, které kopíruje komunikaci 
II/166.  
Zastupitelstvo se obává, že plánovaný most přes trať a Berounku v blízkosti Hotelu Mlýn bude 
poměrně výrazně narušovat krajinný ráz obce a okolí a proto tuto variantu nepreferuje. 
Zastupitelstvo velmi kladně ohodnotilo vstřícnost a snahu Středočeského kraje vymyslet takové 
řešení vedení cyklostezky, které bude optimální pro obě strany.       
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3. Automobil pro pečovatelskou službu 

 
Návrh: Starosta a místostarosta prezentovali zastupitelstvu přehled možných elektrovozů dle zadání 
z předchozího zasedání zastupitelstva. Automobil by měl mít dostatečně veliký úložný prostor, počet 
míst k sezení min.5, zadní dveře – boční otevíravé. Zastupitelé diskutovali o jednotlivých variantách. 
Hlavním kritériem je také termín dodání vozu. Dotace na auto musí být čerpána v roce 2023.   
 
 
Usnesení 23/02/03: Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu o přípravu Výběrového řízení na 
pořízení automobilu. Hlavními kritéria VŘ jsou:   
-termín dodání v roce 2023 
-dojezd na jedno nabití baterie alespoň 400 km,  
- 5 míst k sezení 
- zadní dveře boční otevíravé.   
 
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, J.Krátký, T. Hanč, M. Knor, J. Valenta, M.Váňová, J. Calaj, J. Šváchová, 
J.Marek Proti (0), Zdržel se (0) 

2. Návrh zadání územního plánu 

Návrh: Zastupitelům byla prezentována upravená podoba zadání územního plánu. Momentálně 
probíhá kontrola ještě ze strany právní kanceláře obce.  
 
 
Usnesení 23/02/04: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje předložený návrh zadání územního 
plánu a pověřuje starostu jeho vyvěšením po revizi právní kanceláře. 
 
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, T. Hanč, M. Knor, J. Valenta, M.Váňová, J. Calaj, J.Marek  
Proti (0), Zdržel se (0) 
 

3.  Výstupy z výborů a komisí 

Výstupy z finančního výboru 

 
Návrh: Předseda finančního výboru prezentoval výstupy ze zasedání finančního výboru.  
 

1) Úprava rozpočtu – leden: 
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- Zastupitelům byla prezentována předpokládaná změna rozpočtu, dle již známých skutečností 

v lednu 2023 a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.  

Příjmovou stránku ovlivňuje předpoklad vyšších příjmu z daní, dle aktuální kalkulačky (při sestavování 
rozpočtu v roce 2022 nebyla ještě kalkulačka příjmů zveřejněna a změny v přijatých dotacích, které 
ještě ke konci roku nebyly známy.  
 
Finanční výbor předpokládá zvýšení příjmu o 2,7 mil Kč. 
 
Výdajovou stránku ovlivňuje především přesun výdajů za dokončené projekty na konci roku 2022. Při 
sestavování rozpočtu, se předpokládalo, že výdaje ovlivní rozpočet ještě v roce 2022, jejich 
vyúčtování se však posunulo až do roku 2023. 
 
Změna výdajů se předpokládá ve výši 4 mil Kč. 
 

 
Rozpočtový výhled: 

- T. Snopek bude prezentovat první návrh Rozpočtového výhledu 2024–2028  

 
Usnesení 23/02/05: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň bere na vědomí možnou změnu rozpočtu, dle 
již známých skutečností v lednu 2023 a bere na vědomí přípravu Rozpočtového výhledu pro roky 2024-
2028.   
 
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, T. Hanč, M. Knor, J. Valenta, M.Váňová, J. Calaj, J.Marek  
Proti (0), Zdržel se (0) 
 
 

4.  Věcná břemena 

 
Návrh: Zastupitelé projednali návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
inženýrské sítě k pozemku parc. č. 912,911, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hlásná Třebaň 
pro (vodovodní přípojka k pozemku parc. č. 912, 911, zahrada, (ulice K Zámku)), investor Figer Jiří, Na 
Mlejnu 26, Braník, 14700 Praha 4 
 
Usnesení: 23/02/06: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene inženýrské sítě k pozemku parc. č. 1591/2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. 
ú. Hlásná Třebaň pro (vodovodní přípojka k pozemku parc. č. 1596, zahrada, (ulice K Zámku)), 
investor Figer Jiří, Na Mlejnu 26, Braník, 14700 Praha 4 
 
 
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, T. Hanč, M. Knor, J. Valenta, M.Váňová, J. Calaj, J.Marek Proti (0), 
Zdržel se (0) 
 
 

5.  Různé 
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o 7.1 Informace o nové autobusové lince 672 

 
Návrh: Starosta informoval zastupitele o průběhu jednání o nové autobusové lince 672 jezdící 
na trase: Hlásná Třebaň – U Kapličky, Rovina, Lety, Dobřichovice, Všenory  

 
Po zahrnutí nové linky do systému Standardů dopravní obslužnosti (SDO) Středočeského kaje 
bude obec platit za dopravní obslužnost  208 481 Kč / rok 

 
Zastupitelům byl předložen také první návrh  jízdního řádu nové linky.  
 
 

Usnesení: 23/02/7.1: Zastupitelstvo schvaluje navýšení ceny za dopravní obslužnost při zavedení nové 
linky 672 na cenu 208 481 Kč/rok. Zastupitelstvo pověřuje starostu o projednání změn časů jízdního 
řádu: 
Všenory, Horní Mokropsy – Hlásná Třebaň: 12:00 -> 12:08; 14:00 -> 14:08; 15:30 -> 15:48 
Hlásná Třebaň – Všenory, Horní Mokropsy: 7:37 -> 7:22 
 
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, J.Krátký, T. Hanč, M. Knor, J. Valenta, M.Váňová, J. Calaj, J. Šváchová, 
J.Marek Proti (0), Zdržel se (0) 
 

o 7.2 Žádost o příspěvek ART CLUB FERDINAND  

Návrh: ATC žádá o příspěvek na zakoupení 16 ti ks malířských stojanů typu „A“ ve výši 10 000 Kč. 
(cena stojanu je domluvená s dodavatelem na 699,- Kč/ 1 ks. Stojany budou sloužit jako výstavní pro 
pořádání výstav místních a spřátelených umělců. 
 
Usnesení: 23/02/7.2: Zastupitelstvo žádost probralo a pověřilo starostu o prověření, zda by stojany 
využila Mateřská školka, či jiné spolky. Pokud ano bude zastupitelstvo na příští zasedání jednat o 
koupi stojanů do obecního vlastnictví. Dále pověřili M. Váňovu a zjištění jiného zajištění stojanů pro 
potřebu výstavy (zapůjčení…), taktéž předloží návrhy na dalším zasedaní.   
 
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, T. Hanč, M. Knor, J. Valenta, M.Váňová, J. Calaj, J.Marek 

o 7.3 Dohoda s p. Kosteleckým 

Návrh: Právní kancelář poslala zastupitelstvu revizi smlouvy s panem Kosteleckým. Ve smlouvě byly 
akceptovány veškeré úpravy p. Kosteleckého. 
 
Usnesení: 23/02/7.3: Zastupitelé návrh smlouvy prošli, projednali a schválili a pověřují starostu o 
dokončení a podpis smlouvy 
 
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, T. Hanč, M. Knor, J. Valenta, M.Váňová, J. Calaj, J.Marek 
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Příští jednání zastupitelstva 

Jednání číslo 03/2023 

Datum, čas 13.02.2023 

Místo Obecní úřad Hlásná Třebaň 

Zapisovatel Jan Marek 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé Jan Valenta ……….……….……….……….… dne ……….……….………. 

 Tomáš Hanč ……….……….……….……….… dne ……….……….………. 
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Starosta Tomáš Snopek ……….……….……….……….… dne ……….……….………. 

 


