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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 

  

 

1 Zahájení 

1.1 Organizační opatření 

Návrh: Tomáš Snopek navrhl za zapisovatele Tomáše Snopka a za ověřovatele zápisu Vojtěcha Musila 

a Tomáše Přibylu. 

 

Usnesení 19/18/01: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň volí za zapisovatele Tomáše Snopka a za 

ověřovatele Vojtěcha Musila a Tomáše Přibylu. 

 

Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V. Musil, T. Přibyla, J. Krátký, J. Valenta, 

Proti (0), Zdržel se (0) 

1.2 Program zasedání 

Návrh: Starosta T. Snopek předložil návrh programu, který byl zveřejněn. T. Snopek navrhl doplnit 
program v bodě různé o „Jednací řád obce - aktualizace“, „Informace KOKO o průběhu tvorby JVS“, 
„Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce“, „Směna pozemku 1501/6“ 
 
Program zasedání: 

 

Jednání číslo 18/2019 

Datum, čas 14. 10. 2019 od 19:00 

Místo Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu 

Přítomni (7) Tomáš Snopek, Miroslav Stříbrný, Vnislav Konvalinka, Vojtěch Musil, Jan 

Valenta, Tomáš Přibyla, Jiří Krátký  

Omluveni (2) Michal Knor, Kateřina Gregorová 

Hosté (0)  

Zápis zapsal Tomáš Snopek 

Ověřovatelé zápisu Vojtěch Musil, Tomáš Přibyla 
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• Dotace na bezdrátový rozhlas a digitální povodňový plán 

• Nákup svozového prostředku 

• Dotace na kompostéry – návrh příkazní smlouvy 

• Prodloužení vodovodních řadů – návrh příkazní smlouvy 

• Řešení pohledávek 

• Strategický plán 

• Různé 
o Jednací řád obce - aktualizace 
o Informace KOKO o průběhu tvorby JVS 
o Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce 
o Směna pozemku parc.č. 1501/6 

 

Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, T. Přibyla, J. Krátký, J.Valenta, 

Proti (0), Zdržel se (0) 

 

 

Usnesení 19/18/1.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje navržený program zasedání. 

 

2 Dotace na bezdrátový rozhlas a digitální povodňový 

plán 

 
Návrh: Starosta informoval zastupitele, že obci byla schválena dotace na realizaci projektu s názvem 

„Protipovodňová opatření“ (Bezdrátový rozhlas a digitální povodňový plán) ve výši 1 142 910Kč. 

Vlastní zdroje obce činí celkem 489 818Kč.  

Zastupitelstvu byla předložena smlouva na zajištění dotačního managementu od firmy ŠINDLAR s.r.o. 

a smlouva na zpracování digitálního povodňového plánu také od firmy ŠINDLAR s.r.o. 

Dále byla zastupitelstvu předložena smlouva na zajištění výběrového řízení od firmy EUROCOM plus, 

s.r.o..  

 

Usnesení 19/18/02:  Zastupitelstvo schvaluje příkazní smlouvu na zajištění dotačního managementu 

od firmy ŠINDLAR s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo na realizaci digitálního povodňového plánu od firmy ŠINDLAR 

s.r.o. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

Zastupitelstvo schvaluje příkazní smlouvu na zajištění výběrového řízení od firmy Eurokom plus s.r.o. 

a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

 

Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, T. Přibyla, J. Krátký, J.Valenta, 

Proti (0), Zdržel se (0) 
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3 Nákup svozového prostředku 
 

Návrh: Zastupitelé diskutovali o nákupu svozového prostředku pro obec. Svozový prostředek by měl 

sloužit především na svoz bioodpadu a separovaného odpadu. Proto by byl preferován vůz s nosičem 

kontejnerů tak, aby kontejnery na biodpad mohly být rozmístěny po obci. Průzkumem trhu byly 

zjištěny ceny za vozidla typu „Multicar“ s nosičem kontejnerů. Ceny na nákup tohoto vozidla se 

pohybují kolem 2,5 mil Kč. Zastupitelstvo diskutovalo nákup prostředku i s ohledem na chystané 

investiční projekty v budoucích letech.  Diskutovala se také možnost zajištění přistavení a svozu 

kontejnerů s bioodpadem externí firmou. 

 

Usnesení 19/18/03: Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce připravit podrobnou analýzu nákupu 

prostředku ve variantě:  

a) nákup nového vozu,  

b) nákup staršího prostředku,  

c) nákup vozu na operativní leasing  

 

Analýza bude obsahovat i porovnání nákladů s náklady za pronájem stejné služby externím 

subjektem. Součástí analýzy bude také shrnutí podmínek pro garážování techniky aj. 

 

Zastupitelstvo ukládá starostovi obce pro podzim 2019 zajistit rozmístění kontejnerů pro svoz 

bioodpadu externím subjektem. Zároveň ukládá obecnímu úřadu o skutečnosti rozmístění kontejnerů 

řádně informovat občany obce a vydat informační leták o tom, co vše je možné do kontejnerů 

umístit. 

 

 

Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, T. Přibyla, J. Krátký, J.Valenta, 

Proti (0), Zdržel se (0) 

 

4 Dotace na kompostéry – návrh příkazní smlouvy 

 
Návrh Starosta předložil zastupitelům návrh příkazní smlouvy od firmy TNT Consulting s.r.o. na 

administraci dotace z Operačního programu životního prostředí - specifický cíl 3.1: Prevence vzniku 

odpadů, výzva č. 122,  na zajištění komposterů. Nabídku od firmy TNT Consulting zastupitelstvo 

schválilo na zasedání 17/2019 dne 30.9.2019  

 

Usnesení 19/18/04:  Zastupitelstvo schvaluje příkazní smlouvu na zajištění dotace na pořízení 

komposterů od firmy TNT Consulting, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

  

Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, T. Přibyla, J. Krátký, J.Valenta, 

Proti (0), Zdržel se (0) 
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5 Prodloužení vodovodních řadů – návrh příkazní 

smlouvy 

 
Návrh: Starosta předložil zastupitelům návrh příkazní smlouvy od firmy ELCOS Group s.r.o. na 

přípravu žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na prodloužení 

vodovodních řadů v obci. Nabídku od firmy ELCOS Group s.r.o. zastupitelstvo schválilo na 

zasedání 15/2019 dne 19.8.2019. 

 

Usnesení 19/18/05: Zastupitelstvo schvaluje příkazní smlouvu na zajištění dotace na prodloužení 

vodovodních řadů od firmy ELCOS Group, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, T. Přibyla, J. Krátký, J.Valenta, 

Proti (0), Zdržel se (0) 

 

6 Řešení pohledávek 

 
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu seznam nedobytných pohledávek za poplatky v celkové výši 

34 309,- které je vhodné již odepsat a vyvést z účetnictví obce. Tento krok byl doporučen auditory 

obce.   

Zastupitelstvo projednalo předložený seznam a diskutovalo, které pohledávky se mohou odepsat a 

které požaduje dále vymáhat.  

Úřadu se podařilo od začátku roku vymoci pohledávky v celkové výši 127 120 Kč 

 

Usnesení 19/18/06:  

Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky paní Michaely Sojkové za odvoz odpadu ve výši 4079,- Kč. 

 

Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky pana Aleše Bendy za odvoz komunálního odpadu ve výši 

2520,- Kč. 

 

Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky pana Davida Cipry za odvoz komunálního odpadu ve výši 

1890,- Kč. 

 

Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky pana Martina Cincibucha za odvoz komunálního odpadu 

ve výši 1890,- Kč. 

 

Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky paní Evy Hlásné za odvoz komunálního odpadu ve výši 

1030,- Kč. 

 

Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky paní Blanky Hroňkové za odvoz komunálního odpadu ve 

výši 3150,- Kč. 
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Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky paní Lucie Jankovské za odvoz komunálního odpadu ve 

výši 3150,- Kč. 

 

Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky pana Antonína Chlupa za odvoz komunálního odpadu ve 

výši 1480,- Kč. 

 

Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky paní Věry Koudelové za odvoz komunálního odpadu ve 

výši 3150,- Kč. 

 

Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky pana Ladislava Kozáka za odvoz komunálního odpadu + 

služby hřbitova ve výši 3320,- Kč. 

 

Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky pana Jozefa Hlásného za odvoz komunálního odpadu ve 

výši 8650,- Kč. 

 

Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, T. Přibyla, J. Krátký, J.Valenta, 

Proti (0), Zdržel se (0) 

7 Strategický plán 

 
Návrh: Zastupitel J. Krátký seznámí zastupitele s finální podobou strategického plánu a akčního 

plánu. Zastupitelé diskutovali nad podobou akčního plánu projektů a nad finálního podobou 

finančního plánu a návrhu financování projektů v jednotlivých obdobích. Finální podobu 

strategického plánu odprezentují T.Snopek, J. Krátký a M. Stříbrný občanům na setkání s občany dne 

17.10.2019 

 

Usnesení 19/18/07: Zastupitelstvo bere na vědomí finální podobu akčního plánu. 

  

Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, T. Přibyla, J. Krátký, J.Valenta, 

Proti (0), Zdržel se (0) 

8  Různé 

8.1 Jednací řád obce - aktualizace 

 
Návrh: Předseda kontrolního výboru J. Krátký předložil zastupitelům aktualizovaný jednací řád 

zastupitelstva obce Hlásná Třebaň  

 

Usnesení 19/18/8.1: 
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Zastupitelstvo obce schvaluje předložený jednací řád zastupitelstva obce Hlásná Třebaň s číslem 

02/2019. 

 

Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, T. Přibyla, J. Krátký, J.Valenta, 

Proti (0), Zdržel se (0) 

8.2 Informace o průběhu tvorby JVS 

Návrh: Předseda komise pro komunikace J. Krátký informoval zastupitelstvo o průběhu tvorby 
jednotného vizuálního stylu. Informoval o společné schůzce komise pro komunikace, redakční rady a 
grafika s cílem zaměřit se na nové zpracování zpravodaje. Byla diskutována nejen grafická úprava 
zpravodaje, ale také změna formátu z A5 na A4. Redakční rada a komise pro komunikaci vydala 
doporučení pro zastupitelstvo změnit formát zpravodaje na A4. Zastupitelstvu byl předložen 
zpracovaný návrh v novém formátu. Změna formátu by měla krom grafické změny přinést 
zjednodušení práce redakční radě. Dojde k přípravě šablony pro přípravu a sazbu zpravodaje  budou 
jasně definované styly a formáty, automatizované skripty pro zalamování spojek a předložek na nové 
řádky, předpřipravené formáty pro uživatele, které si mohou doma vylepit na ledničku apod. 

Dále bylo diskutováno zpoplatnění zpravodaje. Komise pro komunikaci a redakční rada navrhuje 
distribuovat zpravodaj bezplatně. 

 

Usnesení 19/18/8.2: Zastupitelstvo schvaluje změnu formátu zpravodaje na formát A4 a dále 

souhlasí s novým grafickým stylem.  

 

Zastupitelstvo ukládá komisi pro komunikaci pokračovat v tvorbě jednotného vizuálního stylu 

 

Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, T. Přibyla, J. Krátký, J.Valenta, 

Proti (0), Zdržel se (0) 

8.3 Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce 

Návrh: Místopředseda kulturního výboru prezentoval zastupitelstvu návrh pravidel pro poskytování 
příspěvků z rozpočtu obce. Zastupitelstvo vzneslo několik připomínek k předloženým pravidlům, které 
by měl kulturní výbor dopracovat.  

 

Usnesení 19/18/8.3: Zastupitelstvo ukládá kulturnímu výboru do příštího zasedání dopracovat 

pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce dle diskutovaných připomínek.  

 

Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, T. Přibyla, J. Krátký, J.Valenta, 

Proti (0), Zdržel se (0) 
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8.4 Směna pozemku 1501/6 

Návrh: Starosta informoval zastupitelstvo o žádosti p. Jana Kolmana na směnu pozemku parc.č. 
1501/10 o výměře 42m2, který je ve vlastnictví p. Kolmana a je využíván jako komunikace. Pan Kolman 
by pozemek vyměnil za část pozemku parc.č. 1501/6 o stejné výměře, který je ve vlastnictví obce 
Hlásná Třebaň.  

Usnesení 19/18/8.4: Zastupitelstvo souhlasí se směnou části pozemku parc.č. 1501/6 o výměře 

42m2 za pozemek parc.č. 1501/10 o výměře 42m2, který je ve vlastnictví p. Kolmana.  

 

Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, T. Přibyla, J. Krátký, J.Valenta, 

Proti (0), Zdržel se (0) 

 

 

 

Příští jednání zastupitelstva 

Ověřovatelé:                          
 
Mgr. Vojtěch Musil          .…………………………………………….. dne ……………………… 

 
 
 
 
                               Tomáš Přibyla            …………………………………………………dne ……………………... 
 
 
 
 
           Starosta:   Ing. Tomáš Snopek      …………………………………………………dne …………………….. 
  

Jednání číslo 19/2019 

Datum, čas 31.10.2019 

Místo Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu 

Zapisovatel: Jan Valenta 

 


