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- Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 

Jednání číslo 20/2022 

Datum, čas 05.12. 2022 od 19:00 

Místo Obecní úřad Hlásná Třebaň 

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

Váňová, Jan Valenta, Jana Šváchová 

Omluveni (1) Jan Marek 

Hosté (0)  

Zápis zapsal Jana Šváchová 

Ověřovatelé zápisu Jan Valenta, Martina Váňová 

 

 

1 Zahájení 

1.1 Organizační opatření 

Návrh: Tomáš Snopek navrhl za zapisovatele Janu Šváchovou a za ověřovatele zápisu Jana Valentu a 
Martinu Váňovou. 
 
Usnesení 22/20/01: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň volí za zapisovatele Janu Šváchovou a za 
ověřovatele Jana Valentu a Martinu Váňovou.  
 
Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, J.Krátký, T. Hanč, M. Knor, J. Valenta, M.Váňová, J. Calaj, J. Šváchová, 
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: „Výstupy ze stavebního výboru“, „Spolek Art club Ferdinand“, 
„Informace o ukrajinské třídě“, „Úprava úředních hodin obecního úřadu“, „Úprava úředních hodin 
obecního úřadu“. Michal Knor navrhl do bodu „Různé“ doplnit následující bod: „Řešení komunikace 
s p. Kosteleckým“ 
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Program zasedání: 

● Návrh rozpočtu obce Hlásná Třebaň na rok 2023 
● OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
● OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 
● Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě s TJ Sokol 
● Výběrové řízení na výměnu vodoměrů 
● Věcná břemena 

● Různé 

o Výstupy ze stavebního výboru 

o Spolek Art club Ferdinand 

o Informace o ukrajinské třídě 

o Úprava úředních hodin obecního úřadu 

o Řešení komunikace s p. Kosteleckým 

 
 
Usnesení 22/20/1.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje navržený program zasedání č. 
20/2022. 
 
Hlasování: Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, J. Krátký, T. Hanč, M. Knor, M. Váňová, J. Calaj, J. 
Šváchová, J. Valenta, Proti (0), Zdržel se (0) 

2  Návrh rozpočtu obce Hlásná Třebaň na rok 2023 

 
Návrh: Místostarosta a starosta budou prezentovali zastupitelstvu finální verzi návrhu rozpočtu na rok 
2023. Návrh prošel revizí a grafickou úpravou na zasedání finančního výboru. Stavební výbor doplnil 
odhady částek na realizaci jednotlivých projektů. 
 
Zastupitelstvo projednalo návrh výborů ohledně začlenění nákladů na jednotlivé sektory.  
Na základě úspor v rozpočtu Mateřské školy, které navrhla sama paní ředitelka je rozpočet navrhován 
jako přebytkový. 
 
J. Krátký představil crowdfundinový program HT a R sobě. Občané i firmy se mohou podílet finančně 
na zvelebování a budování obce. Padl návrh začít lavičkami, zelení a kulturou na základě návrhů 
okrašlovacího spolku a kulturního výboru.  
 
 
Usnesení 22/20/02: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2023 a pověřuje starostu jeho 
vyvěšením na úřední desce. Rozpočet bude schvalován na veřejném zasedání dne 22.12. 2022 v 
restauraci Česká hospoda.  
 
Zastupitelstvo dále pověřují Okrašlovací spolek přípravou návrhů řešení veřejných prostranství, která 
by mohla být zahrnuta do crowdfundingového programu. Stejně tak pověřuje Kulturní výbor 
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vytipováním akcí napříč spolkové činnosti, které by občané mohly podpořit a komisi pro komunikaci 
zpracováním propagačních předmětů. 
 
Hlasování: Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, J. Krátký, T. Hanč, M. Knor, M. Váňová, J. Calaj, J. 
Šváchová, J. Valenta, Proti (0), Zdržel se (0) 
 

3  OZV o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství 

Návrh: Zastupitelstvo projednalo finální verzi navrhované změny vyhlášky o stanovení systému 
odpadového hospodářství. Bude nutné informovat občany o budoucích kontrolách velikostí nádob. 
Nádoby se budou čipovat do 31.3. Čipy nahradí současné nálepky na popelnice. 
 
Usnesení 22/20/03: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje vyhlášku o stanovení obecního 
systému odpadového hospodaření a pověřuje starostu zajištěním čipů všem, kteří uhradí odpady. 
 
Zastupitelstvo pověřuje starostu přípravou informací pro zastupitelstvo o dosavadním průběhu 
odkládání velkoobjemového a nebezpečného odpadu ve sběrném dvoře v Řevnicích. 
 
Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, J. Krátký, T. Hanč, M. Knor, M. Váňová, J. Calaj, J. Šváchová, J. Valenta, 
Proti (0), Zdržel se (0) 

4  OZV o místním poplatku za odkládání komunálního 

odpadu z nemovité věci 

Návrh: Zastupitelstvo projednalo vyhlášku o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci.  Sazba poplatku činí 0,902 Kč za litr. 
 
Výše poplatků činí: 
 

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 

 
 
Usnesení 22/20/04: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje……rozšíření sběrných míst 
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Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, J. Krátký, T. Hanč, M. Knor, M. Váňová, J. Calaj, J. Šváchová, J. Valenta, 

Proti (0), Zdržel se (0) 

5 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě s TJ Sokol 

Návrh: Zastupitelstvo by mělo projednalo připravený dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě s TJ Sokol, 
který byl sestaven dle požadavků v žádosti doručené od TJ Sokol. 
 
Usnesení 22/20/5: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje Dodatek č. 2 k veřejnosprávní smlouvě 
s TJ Sokol Hlásná Třebaň o stanovení splátkového kalendáře na půjčku poskytnutou obcí Hlásná Třebaň 
při rekonstrukci sokolovny a pověřuje starostu zajištěním podpisů obou stran. 
 
 
Hlasování: Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, J. Krátký, T. Hanč, M. Knor, M. Váňová, J. Calaj, J. Valenta, 
Proti (0), Zdržel se (1) J.Šváchová 

6 Výběrové řízení na výměnu vodoměrů 

Návrh: Byly zahájeny přípravy výběrového řízení na dodavatele. To se bude konat před koncem roku. 
Výměna bude probíhat v jarních měsících. 
 
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí. 
Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň posouvá projednání na další zasedání 

7 Věcná břemena 

Návrh: Bod odložen na příští jednání 
 
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí. 

8 Různé 

o 8.1  Výstupy ze stavebního výboru 

 
Návrh: Starosta obce bude prezentoval výstupy ze zasedání stavebního výboru: 
 

- Byla otevřena diskuze návrhu ulic, které by se měli realizovat v roce 2023. Bylo diskutováno, 

zda do předních priorit zařadit i ulici Na Zahrádkách II. Vráceno na stavební výbor, který 

dopracuje odhady nákladů na opravu ulice Na Paloučku a Na Zahrádkách II – následně bude 

rozhodnuto. 
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- Stavební výbor doporučuje zahájit přípravu VŘ na projekční práce pro projekty zklidnění 

dopravy (Parkování K+R u lávky, Vjezdová brána Rovina (od Letů), Křižovatka u České 

hospody) a zahájit jednání s majiteli dotčených pozemků. Stavební výbor připraví technické 

podmínky pro VŘ 

- Stavební výbor doporučuje zahájit práce na studii řešení centra obce. Architektonickou část 

zajistí Juraj Calaj , zpracuje studii, včetně návrhu zastávky ….je potřeba zajistit zadávací 

dokumentaci a dokumentaci pro společné povolení. Bude nutné vyhlásit VŘ.  

- Stavební výbor doporučuje urychleně zahájit přípravu VŘ na osazení FVE na ČOV a MŠ a 

urychleně zahájit přípravně práce na výměně plynového kotle za tepelné čerpadlo v budově 

MŠ a budově OÚ: Zastupitelé projednali navrhované varianty a podporují navrhovanou 

silnější variantu – vyšší výkon, bez baterie u MŠ, u ČOV se zastupitelé přiklání k variantě 

s baterií kvůli různému provozu čistírny  

 
 
Usnesení 22/20/8.1: Zastupitelstvo obce ukládá stavebnímu výboru: 
 
- dopracovat odhady nákladů na opravu ulice Na Paloučku a Na Zahrádkách II 
 
- přípravu technických parametrů pro vypsání VŘ pro zhotovitele projekčních prací na místech 
určených studii zklidnění dopravy dopravy (Parkování K+R u lávky, Vjezdová brána Rovina (od Letů), 
Křižovatka u České hospody) 
 
- přípravu technických parametrů pro vypsání VŘ pro zhotovitele projekčních prací pro zastávku 
autobusu na návsi 
 
- přípravu technických parametrů pro vypsání na osazení FVE na ČOV a MŠ a urychleně zahájit 
přípravně práce na výměně plynového kotle za tepelné čerpadlo v budově MŠ a budově OÚ 
 
 
Hlasování: Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, J. Krátký, T. Hanč, M. Knor, M. Váňová, J. Calaj, J. 
Šváchová, J. Valenta, Proti (0), Zdržel se (0) 

o 8.2  Spolek Art club Ferdinand 

 
Návrh: Lidka Slavíková prezentovala starostovi obce v pátek 25.11. informaci o nově založeném 
spolku Art Club Ferdinand. Spolek chce sdružovat umělce z obce a blízkého okolí a rád by se tak 
zapojoval do kulturního dění v obci.  
 
Zakládající členové: 
  
LiLLi Design s.r.o.  
Ludmila Slavík Limpouchová – předsedkyně správní rady  
MgA. Martin Slavík 
Jan Šváchová 
Ing. Michaela Kuncová 
Jana Pernecká 
Ph Dr Jan Pirner ( hudební archiv, pedagog, dětský sbor  z Prahy) 
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Bc. Markéta Cempírková (výtvarnice z Černošic) 
Ing. Miroslav Stříbrný 
 
Byl představen také návrh akcí, kterými by od roku 2023 spolek rád přispěl ke kulturním akcím v obci. 
Zastupitelstvo diskutovalo o míře finanční podpory kulturních akcí pořádaných spolkem. 
 
Usnesení 22/20/8.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň bere na vědomí informaci o založení nového 
spolku a pověřuje M.Váňovou a kulturní výbor koordinací a sjednocením plánovaných akcí konaných 
místními spolky. 
 
Hlasování: Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, J. Krátký, T. Hanč, M. Knor, M. Váňová, J. Calaj, J. 
Šváchová, J. Valenta, Proti (0), Zdržel se (0) 

o 8.3  Ukrajinská třída 

 
Návrh: Ukrajinská třída, kterou obec podporuje momentálně čítá 5 dětí. Po dohodě se školou Hlásek, 
která třídu provozuje, bude třída rozpuštěna, ke konci letošního roku. Učitelky dostanou ještě mzdu 
za leden. 
 
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí. 
 
Hlasování: Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, J. Krátký, T. Hanč, M. Knor, M. Váňová, J. Calaj, J. 
Šváchová, J. Valenta, Proti (0), Zdržel se (0) 
 

o 8.4  Změna úředních hodin 

Návrh: Starosta informoval zastupitele o průběhu večerních úředních hodin v pátek během zimních 
měsíců. Úřední hodiny budou nově upraveny. V měsících duben – srpen zůstávají úřední hodiny v 
pátek od 18 do 19 hodin, zbytek roku pouze v dopoledních hodinách.  
 
Usnesení 22/20/8.4: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje úpravu úředních hodin. 
 
Hlasování: Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, J. Krátký, T. Hanč, M. Knor, M. Váňová, J. Calaj, J. 
Šváchová, J. Valenta, Proti (0), Zdržel se (0) 

o 8.5  Informace o jednání s panem Kosteleckým 

 
Návrh: Michal Knor informoval zastupitele o schůzce zástupců obce J.Marek, M.Knor a P.Musial  
s panem Kosteleckým vlastníkem pozemku pod komunikací Řevnická, kterou by měla být vedena 
kanalizace z Rovin do Řevnic. P .Kostelecký souhlasí s vedením kanalizace pokud obec uvede 
komunikaci do původního stavu.  
 
Usnesení 22/20/8.5: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň bere na vědomí informaci o jednání s panem 
Kosteleckým a pověřuje stavební výbor přípravou návrhu smlouvy mezi p. Kosteleckým a obcí. 
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Hlasování: Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, J. Krátký, T. Hanč, M. Knor, M. Váňová, J. Calaj, J. 
Šváchová, J. Valenta, Proti (0), Zdržel se (0) 
 
 

- Příští jednání zastupitelstva 

Jednání číslo 21/2022 

Datum, čas 22.12.2022 

Místo Restaurace Česká hospoda 

Zapisovatel Tomáš Hanč 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Martina Váňová ……….……….……….……….……. dne ……….……….………. 
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Starosta Tomáš Snopek ……….……….……….……….……. dne ……….……….………. 

 


