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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 

 

1 Zahájení 

1.1 Organizační opatření 

Návrh: Tomáš Snopek navrhl za zapisovatele Jiřího Krátkého a za ověřovatele zápisu Juraje Calaje a 
Michala Knora. 
 
Usnesení 22/19/01: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň volí za zapisovatele Jiřího Krátkého a za 
ověřovatele Juraje Calaje a Michala Knora.  
 
Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, J. Krátký, T. Hanč, M. Knor, M. Váňová, J. Calaj, J. Šváchová, 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: „Studie vedení cyklostezky Řevnice – Srbsko“, „Knihovna“. Předseda 
osadního výboru Rovina Michal Knor navrhl doplnění bodu „Podněty z osadního výboru Rovina“ 
 
Program zasedání: 

• Návrh rozpočtu obce Hlásná Třebaň na rok 2023 

• Dodatek č.3 – II.etapa kanalizace 

Jednání číslo 19/2022 

Datum, čas 21. 11. 2022 od 19:00 

Místo Obecní úřad Hlásná, Hlásná Třebaň 

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

Váňová, Jana Šváchová, Jan Marek 

Omluveni (1) Jan Valenta 

Hosté (0)  

Zápis zapsal Jiří Krátký 

Ověřovatelé zápisu Juraj Calaj, Michal Knor 
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• Řešení půjčky s TJ Sokol 

• Mimořádná odměna starostovi, místostarostovi, zastupitelům  

• Odpadové hospodářství 

• Věcná břemena 

• Různé 
o Studie vedení cyklostezky Řevnice – Srbsko 
o Knihovna 
o Podněty z osadního výboru Rovina 

 
Usnesení 22/19/1.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje navržený program zasedání č. 
19/2022. 
 
Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, J. Krátký, T. Hanč, M. Knor, M. Váňová, J. Calaj, J. Šváchová, J. Marek, 
Proti (0), Zdržel se (0) 

2  Návrh rozpočtu obce Hlásná Třebaň na rok 2023 

Návrh: Místostarosta Jiří Krátký prezentoval zastupitelstvu první verzi návrhu rozpočtu obce na rok 
2023. Návrh byl projednán na zasedání finančního a stavebního výboru. Za stavební výbor budou 
doplněny a aktualizovány částky na plánované projekty a stavby. 
 
Předsedové jednotlivých výborů by měli případně doplnit další požadované částky. 
 
Místostarosta informoval také o návrhu finančního výboru zřídit crowdfundingovou kampaň na 
podporu nákupu mobiliáře, úprav veřejného prostoru a podpory kulturních akcí – „daruj lavičku, 
keř…obci“ 
 
Usnesení 22/19/02: Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostovi aktualizovat návrh 
rozpočtu obce na rok 2023 a předložit jej na příštím jednání zastupitelstva s následujícími parametry: 

- příjmy a výdaje budou vyrovnané; 
- do rozpočtového výhledu budou zahrnuty projekty Rekonstrukce ulice Mořinská a zbudování 

chodníku v ul. Mořinská, pořízení vozidla pro pečovatelskou službu, komplexní výměnu 
vodoměrů, autobusovou zastávku U Kapličky, pořízení fotovoltaických panelů pro MŠ a ČOV. 

Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, J. Krátký, T. Hanč, M. Knor, M. Váňová, J. Calaj, J. Šváchová, J. Marek, 
Proti (0), Zdržel se (0) 

3 Dodatek č. 3 - II. etapa kanalizace 

Návrh: Starosta Tomáš Snopek prezentoval zastupitelstvu seznam víceprací na stavbě II. etapy 
kanalizace, návrh dodatku č. 3 a návrh Změnového listu, který půjde na SFŽP. 
 
Stavba je u konce a byla 18.11. předána obci. Chybí dokončit homogenizaci povrchu v ulici Mořinská, 
jež se bude realizovat na jaře.  
 
Z celkové částky víceprací došlo k navýšení pouze o 259 880 Kč. Hlavním důvodem víceprací je 
náročnější třída horniny, kterou bylo nutné odstranit při zemních pracích, než byla původně v rozpočtu 
kalkulována. Jinak se starostovi podařilo náklady udržet v mezích plánovaného rozpočtu.  
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Další vícepráce jsou způsobeny námi požadovaným navýšením počtu realizovaných přípojek. Celkem 
bylo zbudováno navíc 9 ks přípojek u gravitační kanalizace a 36 ks u tlakové kanalizace. 
 
Usnesení 22/19/03: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě zbudování 
II. etapy kanalizace a ukládá starostovi podpis dodatku. 
 
Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, J. Krátký, T. Hanč, M. Knor, M. Váňová, J. Calaj, J. Šváchová, J. Marek, 
Proti (0), Zdržel se (0) 

4 Řešení půjčky TJ Sokol Hlásná Třebaň 

Návrh: Zastupitelstvu byl předložen návrh TJ Sokol Hlásná Třebaň na dořešení půjčky ve výši 870 000 
Kč na spolufinancování rekonstrukce sokolovny. Předchozí zastupitelstvo schválilo odpuštění části 
dluhu ve výši 170 000 Kč, je třeba dořešit zbylou část 700 000 Kč. Zastupitelstvo v minulosti hledalo 
cesty, jak vyjít TJ Sokol vstříc např. „odbydlením“ části dluhu.  
Vedení TJ Sokol navrhlo splátkový kalendář na splacení celé částky 700 000 Kč, a to po částce 70 000 
Kč od roku 2022. 
 
Místostarosta navrhl, aby peníze získané ze splátek půjčky byly využity pro podporu sportu v obci. 
 
Usnesení 22/19/04: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje návrh TJ Sokol Hlásná Třebaň na 
kalendář splátek půjčky a pověřuje starostu zpracováním dodatku ke smlouvě. Zastupitelstvo pověřuje 
místostarostu zpracováním koncepce finanční podpory sportu v obci. 
 
Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, J. Krátký, T. Hanč, M. Knor, M. Váňová, J. Calaj, J. Šváchová, J. Marek, 
Proti (0), Zdržel se (0) 

5  Mimořádná odměna starostovi obce 

Návrh: Předseda finančního výboru Tomáš Hanč navrhl udělit starostovi obce mimořádnou odměnu 
za úspěšné dokončení rozvojových projektů obce, zejména II. etapy kanalizace. Zastupitelé se 
jednomyslně shodli, že mimořádnou odměnu starostovi poskytnou. 
 
Usnesení 22/19/5: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje mimořádnou odměnu starostovi obce 
ve výši jednoho měsíčního platu za úspěšné dokončení projektu II. etapy kanalizace a udržení rozpočtu 
projektu ve schválených parametrech.  
 
Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, J. Krátký, T. Hanč, M. Knor, M. Váňová, J. Calaj, J. Šváchová, J. Marek, 
Proti (0), Zdržel se (0) 

6 Odpadové hospodářství 

Návrh: Starosta informoval o situaci v oblasti odpadového hospodářství. V roce 2022 bude obec 
doplácet cca 300 tis. Kč na odpady – jedná se o rozdíl mezi vybranými poplatky (1,2 mil. Kč) a náklady 
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na svoz a likvidaci odpadu (1,5 mil. Kč). Od července 2022 svoz odpadů zajišťuje společnost POBERO 
ve vlastnictví svazku obcí. Množství tun směsného odpadu oproti roku 2021 klesá. 
 
V kalkulaci nákladů na odpady pro rok 2023 je nutné počítat s navýšením nákladů na skládkovné 
komunálního odpadu a nárůstu nákladů na pohonné hmoty, takže i přes snižování objemu směsného 
odpadu budou náklady na odpady růst. 
 
Zároveň dlouhodobě klesá počet domácností, které využívají svoz odpadů 1x týdně. 
 
Zastupitelé živě diskutovali o řešení situace s navýšením nákladů na odpady. Svoz odpadů považujeme 
za jednu ze základních služeb, které obec nabízí, na druhou stranu potřebujeme vzhledem k nákladům 
nadále snižovat objem směsného odpadu a podporovat třídění odpadu. 
 
Místostarosta navrhl zřídit sociální program, který by cíleně pomohl zvládnout nárůst poplatků za 
odpady potřebným domácnostem.  
 
Usnesení 22/19/6: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje změny v odpadovém hospodářství od 
ledna 2023: 

1) Od 1. 1. 2023 dojde ke změně frekvence svozu komunálního odpadu – zrušen bude svoz jednou 

týdně a zůstane svoz 1x14 dnů a 1xměsíc. Ušetříme tak více, než 300 tis. Kč na svoz. 

2) Poplatky za odpady na rok 2023 budou stanoveny tak, aby nebyl rozpočet odpadového 

hospodářství pro obec ztrátový – tj. dojde k aktualizaci poplatků za odpady následujícím 

způsobem – přepočtem za 1 litr odpadu ve výši 0,902 Kč: 

Frekvence svozu 1x za 14 dnů 
Popelnice 60 litrů    1 407 Kč 
Popelnice 120 litrů  2 814 Kč 
Popelnice 240 litrů  5 629 Kč 
 
Frekvence svozu 1x za měsíc 
Popelnice 120 litrů  1 299 Kč 
 
Rekreační  objekt 
6 pytlů   649 Kč 
každý 1 ks pytle  108 Kč 

 
3) Pověřuje starostu předložením aktualizované verze vyhlášky o odpadech 
4) Ukládá místostarostovi zpracovat ve spolupráci se sociálním výborem návrh koncepce sociální 
podpory potřebným domácnostem –  

 
Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, J. Krátký, T. Hanč, M. Knor, M. Váňová, J. Calaj, J. Šváchová, J. Marek, 
Proti (0), Zdržel se (0) 

7 Věcná břemena 

Návrh: Starosta informoval, že věcná břemena k rozhodnutí zastupitelstvem nebyla předložena. 
 
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí. 
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8 Různé 

8.1 Studie vedení cyklostezky Řevnice – Srbsko 

 
Návrh: Zastupitelstvo plánoval navštívit Mgr. Matura vedoucí Odboru veřejné mobility Středočeského 
kraje, který chtěl diskutovat výstupy Studie řešení cyklostezky Řevnice – Srbsko. 
 
Po jednání, které se uskutečnilo se zástupci kraje a okolních obcí dne 11. 11. 2022 vyplynulo, že kraj je 
připraven zadat zpracování pro jednotlivé úseky.  V Hlásné Třebani kraj preferuje variantu vedení trasy 
přes ul. Na Zahrádkách a Ve Vejtrži a následně přemostění do Karlštejna. 
Zastupitelé se shodli, že jsou nadále proti vedení cyklostezky zastavěným územím obce a klidovými 
zónami, jako je břeh Berounky či ulice Ve Vejtrži.   
 
Jednání k tomuto bodu bude pokračovat na následujícím zasedání za přítomnosti zástupců 
Středočeského kraje. 

8.2 Knihovna 

 
Návrh: Starosta Tomáš Snopek informoval o provedené rekonstrukci prostor obecní knihovny a 
potřebě aktualizace knihovního řádu. V diskusi zaznělo, že by se obecní knihovna mohla soustředit více 
na dětské čtenáře a podporu budování vztahu dětí ke knihám. Na tyto aktivity je možné čerpat dotační 
programy ze Středočeského kraje. 
 
Usnesení 22/19/8.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň ukládá starostovi zpracovat návrh aktualizace 
knihovního řádu a místostarostovi předložit návrh dalšího směřování obecní knihovny. 
 
Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, J. Krátký, T. Hanč, M. Knor, M. Váňová, J. Calaj, J. Šváchová, J. Marek, 
Proti (0), Zdržel se (0) 

8.3 Podněty z osadního výboru 

Návrh: Předseda osadního výboru informoval z podnětech z osadního výboru Rovina: 

- časování autobusové linky 311 – problematická doprava dětí ranním spojem do ZŠ Řevnice 

- řešení zvýšeného výskytu prasat na Rovinách 

Starosta informoval o řešení zvýšeného výskytu prasat – Odbor životního prostředí MěÚ Beroun 
v součinnosti s mysliveckou jednotou připravuje odchytovou klec.  
 
Usnesení 22/19/8.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň ukládá starostovi jednat s IDS o posunutí 
jízdního řádu ranního školního spoje tak, aby žáci měli časovou rezervu a zaurgování p. Balíka, aby se 
odchytová klec mohla co nejdříve začít používat. 
 
Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, J. Krátký, T. Hanč, M. Knor, M. Váňová, J. Calaj, J. Šváchová, J. Marek, 
Proti (0), Zdržel se (0). 

  



 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce  

 

6 

Příští jednání zastupitelstva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jednání číslo 20/2022 

Datum, čas 5. 12. 2022 

Místo Obecní úřad Hlásná Třebaň 

Zapisovatel Jana Šváchová 

Ověřovatelé Juraj Calaj ……….……….……….……….………. dne ……….……….………. 

 Michal Knor ……….……….……….……….………. dne ……….……….………. 

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


