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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 

 

 

1 Zahájení 

1.1 Organizační opatření 

Návrh: Tomáš Snopek navrhl za zapisovatele Tomáše Hanče a za ověřovatele zápisu Vnislava 
Konvalinku a Vojtěcha Musila. 
 
Usnesení 22/11/01: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň volí za zapisovatele Tomáše Hanče a za 
ověřovatele Vnislava Konvalinku a Vojtěcha Musila.  
 
Hlasování: Pro (5) – T. Snopek, T. Hanč, J. Valenta, T. Přibyla, V. Konvalinka, 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 „Výměna vodoměrů“. 
 
Program zasedání: 
 

• Odpadové hospodářství  

• Závěrečný účet obce za rok 2021 

Jednání číslo 11/2022 

Datum, čas 20. 6.  2022 od 19:00 

Místo Budova obecního úřadu obce Hlásná Třebaň 
 

Přítomni (7) Tomáš Snopek, Tomáš Hanč, Jan Valenta, Tomáš Přibyla, Jiří Krátký (od 

19.15), Vnislav Konvalinka, Vojtěch Musil (od 19.20) 

Omluveni (2) Miroslav Stříbrný, Michal Knor 

Hosté (0)  

Zápis zapsal Tomáš Hanč 

Ověřovatelé zápisu Vnislav Konvalinka, Jan Valenta 
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• Účetní uzávěrka obce za rok 2021 

• Půjčka Sokol 

• Věcná břemena 

• Různé 
o Výměna vodoměrů 

 
Usnesení 22/11/1.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje navržený program zasedání. 
 
Hlasování: Pro (5) – T. Snopek, T. Hanč, J. Valenta, T. Přibyla, V. Konvalinka, Proti (0), Zdržel se (0) 

2 Odpadové hospodářství 

Návrh: Po diskuzi z předchozího jednání zastupitelstva obce starosta připravil: 
 

1) Upravený návrh smlouvy na sběr, přepravu a nakládání s komunálním odpady mezi obcí a 

svozovou společností Pobero s.r.o.. Do smlouvy byly zapracovány připomínky zastupitelů. 

 

2) Podklady pro rozhodování o zavedení systému svozu od D2D (Door – to – Door) a možnosti 

účtování svozu z nemovitostí za hmotnost. 

 
Zastupitelům byl také finálně potvrzen svozový kalendář (nejedná se o D2D) navazující na aktuální 
svozový kalendář obce. 

• Svoz SKO – 1x týdně (pondělí vč. státních svátků apod.)  
• Svoz plast a papír – 2x týdně (úterý + pátek)  
• Svoz sklo – 1x za 14 dnů (čtvrtek)  
• Svoz nápojové kartony – 1x za 14 dnů (úterý)  
• Svoz plech – 1x za 3 týdny 

Usnesení 22/11/2.1: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje návrh smlouvy na sběr, přepravu a 
nakládání s komunálními odpady se společností Pobero s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Následně pověřuje starostu přípravou dodatku č. 1  uvedené smlouvě, obsahujícího: 

1. Doplnění ceníku o cenu za svoz  nápojových kartonů. 

2. Oddělení velkoobjemového odpadu od tříděného odpadu. 

 
Usnesení 22/11/2.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje zavedení systému Door-to-Door 
(žlutá popelnice – plasty, tetra packy a kovy, modrá popelnice – papír, černá popelnice – směsný 
odpad) a pověřuje starostu přípravou dotačního titulu pro nákup nádob na tříděný odpad (velikost 
nádob 120l a 240 l). 
 

Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, T. Hanč, J. Valenta, T. Přibyla, J. Krátký, V. Konvalinka, V. Musil, Proti 
(0), Zdržel se (0) 
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3 Závěrečný účet obce za rok 2021 

Návrh: Zastupitelstvu byl předložen návrh závěrečného účtu obce za rok 2021, který byl řádně vyvěšen 
po dobu 15 dnů před konáním zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvu byla předložena zpráva z auditu 
obce a návrh plnění opatření k nápravě nalezených nedostatků.    
 
Usnesení 22/11/03: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje závěrečný účet obce za rok 2021, 
bere na vědomí zprávu auditu a přijímá plnění opatření k nápravě. 
 
Hlasování: Pro (5) – T. Snopek, T. Hanč, J. Valenta, T. Přibyla, V. Konvalinka, Proti (0), Zdržel se (0) 
 
 

4 Účetní závěrka obce za rok 2021 

Návrh: Zastupitelstvu byla předložena účetní závěrka obce za rok 2021.   
 
Usnesení 22/11/04: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje účetní závěrku obce za rok 2021. 
 
Hlasování: Pro (6) – T. Snopek, T. Hanč, J. Valenta, T. Přibyla, J. Krátký, V. Konvalinka, Proti (0), Zdržel 
se (0) 
 

5 Půjčka Sokol 

Návrh: Ve smlouvě o výpůjčce financí Sokolu je stanoven termín vrácení peněz ke 30.6.2022. 
Z časových důvodů nebylo zatím zpracováno vypořádání půjčky. 
Zastupitelstvo jednalo o prodloužení data splatnosti půjčky do 30.8.2022. 
 
Usnesení 22/11/05: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje prodloužení půjčky do 30. 8. 2022 a 
pověřuje starostu přípravou podkladů k vypořádání půjčky. 
 

Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, T. Hanč, J. Valenta, T. Přibyla, J. Krátký, V. Konvalinka, V. Musil, 
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. 779/6, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hlásná Třebaň pro  (vodovodní  
přípojka k pozemku parc. č. 774, zahrada, (ulice Na Plovárně)), investor Obec Hlásná Třebaň, 
Karlštejnská 150, Hlásná Třebaň, 267 18 Karlštejn. Povinným a vlastníkem pozemku parc. č. 779/6 je 
pan Daniel Vidlák, Děkanská vinice I 1664/9, 140 00 Praha 4 – Nusle.  
 
Usnesení 22/11/06: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene inženýrské sítě k pozemku parc. č. 774, zahrada, (ulice Na Plovárně)), investor Obec Hlásná 
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Třebaň, Karlštejnská 150, Hlásná Třebaň, 267 18 Karlštejn. Povinným a vlastníkem pozemku parc. č. 
779/6 je pan Daniel Vidlák, Děkanská vinice I 1664/9, 140 00 Praha 4 – Nusle.  
 

Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, T. Hanč, J. Valenta, T. Přibyla, J. Krátký, V. Konvalinka, V. Musil, 
Proti (0), Zdržel se (0) 

7   Různé 

7.1 Výměna vodoměrů 

Návrh: Zastupitelstvo projednalo nabídku na  výměnu stávajících vodoměrů za vodoměry s dálkovým 
odečtem. Obec Hlásná Třebaň dlouhodobě požaduje od provozovatele vodovodu výměnu vodoměrů.  
Po jednání se společností Aquaconsult v rámci pilotního projektu osazení celé obce Hlásná Třebaň 
přistoupil provozovatel na případnou kompletní výměnu přibližně 300 měřidel v ceně 1.000.000 Kč vč. 
DPH. (kompletní dodávka, montáž a zajištění softwaru). 
 
Usnesení 22/11/7.1: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň pověřuje starostu sjednáním schůzky 
s dodavatelem Aquaconsult, jejímž cílem je: 

1. Objasnit a ověřit technické parametry elektronických vodoměrů 

a. Objasnit na jakém principu, za jakých okolností dochází k uzavření ventilu z důvodu 

úkapu, či nadměrného odběru vody (havárie apod.) a jakým způsobem dojde ke znovu 

otevření ventilu? 

b. Ověřit technické parametry související s provozní životností 15 let při dodržení 

následujících parametrů: Teplotní rozsah provozní teploty od -15°C do +60°C s 

podmínkou minimálního průtoku 100l/h pro zamezení možnosti zamrznutí vody v při 

nízkých teplotách a vodivosti (konduktivita) vody min. 120 mS/cm. 

2. Prověřit možnosti odečtu a následného využití dat 

a. Možnost odečítat data z vodoměrů pro účely fakturace stočného. 

b. Možnost zaznamenávat měsíční spotřebu jednotlivých domácností pro účely další 

analytiky a edukace obyvatel. 

c. Export odečtených dat ve strojově čitelném formátu např. CSV apod. 

3. Zjistit možnosti aplikace vodoměrů i na všechna obecní místa typu požární hydranty, čistírna 

odpadních vod apod. 

4. Zjistit, po kolika letech se musí dělat ověření vodoměru a za jakých finančních podmínek? 

5. Prověřit, kolik nás bude stát ověření vymontovaných vodoměrů a zdali nebude zájem je využít 

někde jinde? 

Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, T. Hanč, J. Valenta, T. Přibyla, J. Krátký, V. Konvalinka, V. Musil, 
Proti (0), Zdržel se (0) 
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Příští jednání zastupitelstva 

Ověřovatelé:                          
             Vnislav Konvalinka               .…………………………………………….. dne ……………………… 

 
 
 
 
                                              Vojtěch Musil                …………………………………………………dne ……………………... 
 
 
 
 
           Starosta:               Tomáš Snopek                     …………………………………………………dne …………………….. 
 

Jednání číslo 12/2022 

Datum, čas 18.7. 2022 

Místo Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu 

Zapisovatel: Vnislav Konvalinka 

 

 


