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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň konaného  

dne 2. 1. 2018 v budově Obecního úřadu v Hlásné Třebani 

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončeno ve 21:15 hod. Z celkového počtu 8 zastupitelů bylo 

přítomno 7 osob, 1 osoba nebyla přítomna. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu 

zasedání. Schvalovací kvórum činí 5 hlasů. 

Přítomní zastupitelé: Ing. Vnislav Konvalinka (starosta obce), Jana Šváchová, DiS. (místostaros-

ta), Ing. Miroslav Stříbrný, Ing. Karel Čech, Mgr. Iva Matějková, Ing. Pavel Kotík, Mgr. Vojtěch 

Musil 

Nepřítomný zastupitel: David Lacina (omluven) 

Ověřovatelé: Mgr. Iva Matějková, Mgr. Vojtěch Musil 

Program:  

1. Kontrola úkolů 

2. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy Řevnice  

3. Řešení přestupků – MěÚ Beroun 

4. OPŽP – Výzva 69. (svozový prostředek) 

5. Dohody o činnosti – paní Schovánková, paní Havrdová 

6. Příspěvek na činnost místních spolků pro rok 2018 

7. Ostatní záležitosti 

 

1. Kontrola úkolů 

- Starosta informoval zastupitele, že dne 3. 1. 2018 proběhne na OÚ schůzka ohledně projednání 

možnosti vyhlášení architektonické soutěže na novou lávku přes řeku Berounku. Zúčastní se pan 

Musil a pan Konvalinka 

- Záležitost revitalizace veřejného osvětlení domluvil starosta s V. D., který přislíbil svou pomoc. 

V jarních měsících je nutné vyřešit poruchu na přívodním kabelu veřejného osvětlení k lávce. 

- Zastupitelé znovu vyjádřili souhlas se zapojením obce do projektu „Obec na cestě k minimálnímu 

odpadu“. Dne 11. 1. 2018 se na MŽP uskuteční seminář, na kterém zástupci obcí budou seznámeni 

s projektem. Zúčastní se pan Musil a pan Konvalinka 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

2. Dohoda o společném školském obvodu 

Zastupitelstvo projednalo  návrh dohody o společném školském obvodu spádové základní školy 

Řevnice, která zabezpečí přijetí dětí s trvalým pobytem v Hlásné Třebani k povinnému školnímu 

vzdělávání do ZŠ v Řevnicích. Za jednoho žáka se obec bude příspěvkem 3 000,- Kč/rok podílet na 

opravách a modernizaci budov, resp. vybavení Základní školy Řevnice. 
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3. Řešení přestupků v roce 2018 

Starosta informoval zastupitele o změně podmínek vyřizování přestupků ze strany Mě Ú v Berouně. 

Na místo původní částky 200,- Kč/přestupek má obec uhradit MěÚ v Berouně hradit částku 2 000,- 

Kč/ přestupek. Je potřeba zjistit jakým způsobem je zajišťována správní agenda v okolních obcích. 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o změně podmínek dohody o zajištění agendy přestupků a 

ukládá vedení obce, zajistit informace a možnosti jiného řešení zajištění agendy (T: 13. 2. 2018) 

4. OPŽP – Výzva 69. (svozový prostředek) 

Starosta informoval zastupitele o nabídce společnosti Quantum CZ ohledně možnosti zpracování 

žádosti o dotaci na získání svozového prostředku v rámci Výzvy 69. z programu OPŽP, kde by mě-

la být podpora až 85 % nákladů. Vypracování žádosti, vedení agendy, výběrové řízení nabízí spo-

lečnost za 140 000,- Kč bez DPH, v případě neúspěchu žádosti 50 000,- Kč bez DPH. Starosta dále 

informoval, že je nutno prověřit podmínky výzvy neboť se domnívá, že dotace je pouze 25% a 75% 

je bezúročná půjčka. 

Bere na vědomí. 

5. Dohody o činnosti 

Zastupitelé byli informování, že k 31.12.2017 skončila dohoda s paní S., která po dobu mateřské 

dovolené L. B. vypomáhala při vybírání poplatků na OÚ. Dále starosta vyzval zastupitele, aby se 

vyjádřili k prodloužení dohody s účetní paní H., které také dohoda končí. Zastupitelé odsouhlasili 

prodloužení smlouvy s paní H. do konce června 2018. V této době bude mít L. B. již ukončen 

vzdělávací kurz a měla by být schopna převzít kompletně účetní agendu obce. 

 

Hlasování o prodloužení smlouvy s paní Havrdovou na účetní práce do 30. 6. 2018: 

Pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení dohody o pracovní činnosti s M. H. do 30. 6. 2018. 

6. Příspěvek na činnost místním organizacím pro rok 2018 

Kulturní výbor obce Hlásná Třebaň na podkladě žádostí navrhuje příspěvky na činnost následovně: 

1) SDH 37 000,- Kč (Ples, Hasofest, Drakiáda, Mikulášská zábava) 

2) TJ Sokol 15 000,- Kč (Dětský karneval, Dětský den, Mikulášská nadílka) 

3) ČČK Rovina 5 500,- Kč (Dětský den, Mikulášská nadílka) 

Hlasování o návrhu na příspěvky na činnost místním organizacím: 

Pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje výši příspěvku místním organizacím v roce 2018. 

7. Ostatní záležitosti 

- Starosta informoval zastupitele o probíhajících jednáních se zástupci Městské policie Řevnice. 

- Zastupitel pan Musil osloví hasiče, aby pomohli s nabídkou odprodeje mandlu a Terry s valníkem. 

 

 

Dále trvají úkoly: 
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05/12/2015 Stavebnímu výboru připravit výzvu ke zjištění zájmu o kanalizační přípojky 

případné výstavby kanalizace na Rovinech. Nový T.: 30. 9. 2017 

04/16/2015 Stavebnímu výboru shromáždit a připravit podklady pro projekt na zateplení, 

opravu fasády, střechy a výměnu oken budovy OÚ. Nový T.: 30. 6. 2018 

05/01/2016 Vedení obce projednat možnost umístění kontejnerů na tříděný odpad na 

Rovinech. Nový T.: 31. 8. 2017 

02/07/2016 Starosta a zastupitelé připraví návrhy na odborně zdatnou osobu k dokončení 

stavebních projektů.  Nový  T.: do 31. 8. 2017. 

06/14/1016 Starosta rozešle zastupitelům návrh plánovaných tras kanalizace na Rovinách. 

Nový T.: 28. 8. 2017 

21/14/2016 Starosta zjistí možnosti opětné instalace retardérů na návsi na Rovinách. 

Doplnění označení. Nový T.: 30. 8. 2017 

03/15/2016 Starosta zjistí rozsah akce obce Tetín oslavy 1100 let svaté Ludmily. Nový T.: 

30 .8. 2017 

12/21/2016 Projednat nákup mobilní aplikace od společnosti Anywhere. T.: do 30.6. 2017 

02/07/2017 Starosta rozešle zastupitelům vypracovaný Program odpadového hospodářství 

regionu Dolní Berounka. T.: po odsouhlasení v regionu. 

01/09/2017 Starosta osloví  další úřady ohledně  zákonného postupu v případě vymezování 

veřejného prostoru a stavby komunikací na pozemcích, které byly vymezeny již dříve ( před 

platností vyhlášky č. 501/2006 Sb.). T.: do 31. 8. 2017 

09/07/2017 Starosta zajistí kontejner na drobné kovy od společnosti Eko-kom a tento 

kontejner bude umístěn na Rovinách v ulici K Černé Skále místo jednoho kontejneru na 

plasty. Ten bude přemístěn do Třebaně. T.: do 30. 7. 2017 

02/15/2017 Starosta zajistí umístění sběrných nádob na baterie a žárovky na OÚ, do MŠ a 

do hospůdky Na Návsi. 

03/15/2017 Starosta zajistí u právní kanceláře vypracování smlouvy mezi obcí Hlásná 

Třebaň a TJ Sokol Hlásná Třebaň na schválený příspěvek na rekonstrukci povrchu 

venkovního hřiště. T.: do 30. 11. 2017 

04/18/2017 Starosta zajistí projekt veřejného osvětlení v ulici Pod Svahem, doplnění 

osvětlovacích těles v ulici Nad Pískovnou a dokončení pasportu veřejného osvětlení. T.: do 

30. 6. 2018 

05/18/2017 Zastupitel pan Musil zjistí podmínky architektonické soutěže na vzhled nové 

lávky u České komory architektů. T.: do 15. 1. 2018 

06/18/2017 Starosta se zastupiteli uzavře spor ohledně povrchu na rovinné návsi s firmou 

Pozkom. T.: do 31. 3. 2018 

07/18/2017 Starosta informuje Povodí Vltavy Beroun o nepořádku na pobřežních pozemcích 

na Plovárně. T.: do 15. 1. 2018 

08/18/2018 Starosta zaurguje odpověď na žádost obce o informaci ohledně nepovolených 

staveb na pozemcích  parc. č. 1512/1, 1512/2, 1537/3, 1537/4, 2306/17, 2345/1 a 2346/1v k. 

ú. Hlásná Třebaň u stavebního úřadu  Beroun. T.: do 16. 2. 2018 

03/01/2018 Starosta zajistí informace a možnosti jiného řešení zajištění správní agendy pře-

stupků. T.: do 13. 2. 2018 

 

Termín příštího zasedání zastupitelstva je úterý 16. ledna 2018 od 19.00 hod v budově obecního 

úřadu obce Hlásná Třebaň. 
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Usnesení  Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň ze dne  2. 1. 2018 

Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje: 

1) uzavření smlouvy s paní H. na účetní práce do 30. června 2018. 

2) příspěvky na kulturní činnost místním organizacím takto: 

a) SDH 37 000,- Kč (Ples, Hasofest, Drakiáda, Mikulášská zábava) 

b) TJ Sokol 15 000,- Kč (Dětský karneval, Dětský den, Mikulášská nadílka) 

c) ČČK Rovina 5 500,- Kč (Dětský den, Mikulášská nadílka) 

 

Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň bere na vědomí: 

1) informaci o možnosti podat žádost na svozový prostředek na OPŽP, výzva 69 a o nabídce 

firmy Quantum CZ ohledně možnosti zpracování žádosti o dotaci. Je nejdříve nutné zjistit 

podmínky dotačního titulu.  

2) informaci o projektu „ Obce na cestě k minimálnímu odpadu“  

3) dohodu s městem Řevnice o společném školském obvodu. 

 

V Hlásné Třebani dne 2. ledna 2018 

 

 

Zapsala: Jana Šváchová, Vnislav Konvalinka 

 

Ověřovatelé zápisu:    __________________   _______________ 

Mgr. Iva Matějková               Mgr. Vojtěch Musil 

 

____________________________ 

Starosta: Ing. Vnislav Konvalinka 


