Zápis č. 13/2018

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň konaného
dne 25. 9. 2018 v budově Obecního úřadu v Hlásné Třebani
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončeno ve 21:00 hod. Z celkového počtu 8 zastupitelů bylo
přítomno 6 osob, 2 osoby nebyly přítomny. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu
zasedání. Schvalovací kvórum činí 6 hlasů.
Přítomní zastupitelé: Ing. Vnislav Konvalinka (starosta obce), Jana Šváchová, DiS. (místostarosta), Ing. Karel Čech, Mgr. Vojtěch Musil, Ing. Miroslav Stříbrný, Mgr. Iva Matějková
Nepřítomný zastupitel: David Lacina, Ing. Pavel Kotík, (omluveni)
Ověřovatelé: Mgr. Iva Matějková, Ing. Miroslav Stříbrný
Program:
1. Kupní smlouvy na pozemky
2. Smlouvy věcná břemena
3. Odměny
4. Opravy lávky
5. Kanalizace Rovina
6. Různé
Starosta navrhl doplnění programu schůze o zařazení těchto bodů:
7. Oznámení o nástupu na rodičovskou dovolenou
8. Žádost o spolufinancování rekonstrukce sokolovny
9. Směrnice o finanční kontrole a oběhu účetních dokladů
10. Konkurz na administrativní/ho pracovnici/pracovníka obecního úřadu
11. Žádost o změnu účelové dotace - SDH
Zastupitelstvo hlasovalo o navrženém programu a o jeho doplnění navrženém starostou.
Hlasování:
Pro:6
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo navržený program jednání s doplněním o další body navržené starostou.
7. Oznámení o nástupu na rodičovskou dovolenou
8. Žádost o spolufinancování rekonstrukce sokolovny
9. Směrnice o finanční kontrole a oběhu účetních dokladů
10. Konkurz na administrativní/ho pracovnici/pracovníka obecního úřadu
11. Žádost o změnu účelové dotace – SDH

1. Kupní smlouvy na pozemky
Nebylo projednáváno.
2. Smlouvy věcná břemena
Zastupitelé projednali návrh smlouvy o budoucím zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské
sítě a dohodu o umístění stavby k pozemku parc. č. 487/10, ostatní plocha ostatní komunikace v k.
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ú. Hlásná Třebaň ( elektrická přípojka k pozemku parc. č. 556/1 (ulice Luční) v k. ú. Hlásná Třebaň, investor ČEZ, zastoupena firmou ELROM v.o.s., Všeradice 75, 267 26, č. stavby IZ-126001165.
Zastupitelé hlasovali o návrhu smlouvy o budoucím zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby k pozemku parc. č. 487/10, ostatní plocha ostatní komunikace
v k. ú. Hlásná Třebaň ( elektrická přípojka k pozemku parc. č. 556/1 (ulice Luční) v k. ú. Hlásná
Třebaň, investor ČEZ, zastoupena firmou ELROM v.o.s., Všeradice 75, 267 26, č. stavby IZ-126001165.
Hlasování:
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy o budoucím zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby k pozemku parc. č. 487/10, ostatní plocha ostatní komunikace
v k. ú. Hlásná Třebaň ( elektrická přípojka k pozemku parc. č. 556/1 (ulice Luční) v k. ú. Hlásná
Třebaň, investor ČEZ, zastoupena firmou ELROM v.o.s., Všeradice 75, 267 26, č. stavby IZ-126001165.
3. Odměny
Zastupitelé projednali návrh zvláštní odměny starostovi Ing. Vnislavu Konvalinkovi za přípravu,
vyhlášení a vedení architektonické soutěže, a dále za zavedení systému ekologického nakládání s
odpady, který dle dosavadních výsledků přinesl konkrétní navýšení množství vytříděného odpadu
v roce 2018. Odměna byla starostovi navržena 100 % měsíčního platu.
Zastupitelé hlasovali o návrhu na odměnu starostovi ve výši 100 % měsíčního platu.
Hlasování:
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo schvaluje mimořádnou odměnu starostovi ve výši 100 % jednoho měsíčního platu
za zavedení systému ekologického nakládání s odpady v obci v roce 2018 a dále za přípravu, vyhlášení a vedení architektonické soutěže na výstavbu nové lávky přes řeku Berounku
4. Oprava lávky přes řeku Berounku
Starosta informoval zastupitele o způsobu opravy podlahy lávky. Firma Aquis odhadla cenu opravy
jednoho pole na cca 120 000,- Kč bez DPH, způsobem, při kterém bude využito cca polovina stávajících fošen. Termín, ve kterém by firma mohla lávku opravit je začátek ledna 2019. Starosta se
pokusí oslovit jinou firmu, která by mohla zahájit opravy dříve.
Zastupitelé hlasovali o nákladech na opravu podlahy lávky, které by celkově mohly činit cca
360 000,- Kč bez DPH.
Hlasování:
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo schvaluje opravu podlahy lávky dle odhadnutých nákladů v maximální výši
360 000,- Kč bez DPH.. Ukládá starostovi, aby co nejdříve zadal zakázku.
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5. Kanalizace Rovina
Starosta informoval zastupitele o dalším pokračování projekčních prací na kanalizačních řadech na
Rovinách. V nejbližší době budou připraveny dokumenty ke společnému územnímu a stavebnímu
řízení. Bude nutné zajistit souhlasy majitelů dotčených pozemků.
Bere na vědomí.
6. Různé
-

Starosta informoval zastupitele o potřebě dořešit pojištění nového štěpkovače, zařízení SPZ +
povinného ručení.

-

Zastupitelstvo se dohodlo na uspořádání společného závěrečného večírku zastupitelstva a
členů výborů včetně zaměstnanců příspěvkové organizace MŠ Hlásná Třebaň a pracovníků
úřadu, a to v restauraci Česká hospoda dne 19. 10. 2018.

7. Oznámení o nástupu na rodičovskou dovolenou
L. Batíková doručila starostovi oznámení o odchodu na rodičovskou dovolenou k 1.10.2018.
Bere na vědomí.
8. Žádost o spolufinancování rekonstrukce sokolovny
Starosta seznámil zastupitele s žádostí Tělocvičné jednoty Sokol Hlásná Třebaň o podporu formou
spolufinancování rozsáhlejší rekonstrukce sokolovny v případě získání dotace z MŠMT v rámci
Výzvy V3 Sport. Odhadované náklady na rekonstrukci činí 5 800 000,- Kč, podíl žadatele je 30%,
tedy 1 740 000,- Kč. TJ Sokol žádá obec o spolufinancování formou bezúročné půjčky ve výši 15%
tedy 870 000,- Kč.
Zastupitelé hlasovali o podpoře TJ Sokol v rámci žádosti o dotaci z Programu V3 Sport formou
spolufinancování/bezúročnou půjčkou ve výši max. 870 000,- Kč.
Hlasování:
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo schvaluje podporu Tělocvičné jednoty Sokol Hlásná Třebaň při žádosti o dotaci
z Programu V3 Sport, a to spolufinancováním rekonstrukce do výše 870 000,- Kč.
9. Směrnice o finanční kontrole a oběhu účetních dokladů
Finanční výbor předložil zastupitelům k projednání návrh směrnice o finanční kontrole a oběhu
účetní dokladů.
Zastupitelé hlasovali o navržených směrnicích o finanční kontrole a oběhu účetních dokladů.
Hlasování:
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo schvaluje směrnici o finanční kontrole a oběhu účetních dokladů. Směrnicí se ruší
původní směrnice č. 1/2017 ze dne 1. 4. 2017.
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10. Konkurz na administrativní/ho pracovnici/pracovníka úřadu
V důsledku oznámení L.Batíkové o nástupu na rodičovskou dovolenou k 1.10.2018 rozhodlo zastupitelstvo o vyhlášení konkurzu na pozici Samostatná/ý administrativní pracovník/pracovnice Obecního úřadu Hlásná Třebaň.
Zastupitelé hlasovali o vyhlášení konkurzu na pracovní pozici Samostatná/ý administrativní pracovník/pracovnice Obecního úřadu Hlásná Třebaň dle navržených podmínek.
Hlasování:
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje zadání a vyhlášení podmínek konkurzu na pracovní pozici Samostatná/ý administrativní pracovník/pracovnice Obecního úřadu Hlásná Třebaň.
11. SDH – Žádost o změnu účelové dotace
Mgr. Iva Matějková informovala zastupitele o žádosti Sboru dobrovolných hasičů Hlásná Třebaň o
změnu účelové dotace, která jim byla na začátku roku poskytnuta na akci Ples. Z důvodu konání
Plesu v obci Zadní Třebaň, nepodpořilo zastupitelstvo tuto akci. SDH žádá zastupitele o přesun prostředků na jejich akci Country zábava.
Zastupitelé hlasovali o přesunu prostředků ve výši 8 000,- Kč poskytnutých SDH na pořádání plesu
na pořádání podzimní akce Country zábava.
Hlasování:
Pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schvaluje přesun částky 8 000,- Kč na pořádání Country zábavy.
-

-

-

Dále trvají úkoly:
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. 2018
03/15/2016 Starosta zjistí rozsah akce obce Tetín oslavy 1100 let svaté Ludmily. Nový
T.: 30. 4. 2018
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. 2018
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. 2018
06/18/2017 Starosta se zastupiteli uzavře spor ohledně povrchu na rovinské návsi s firmou
Pozkom. T.: do 31. 3. 2018
05/02/2018 Starosta zjistí stanovisko starosty městyse Karlštejn ke změně pečovatelské
služby Hlásná Třebaň. T.: do 28. 3. 2018
06/12/2018 Starosta zajistí podklady potřebné pro podání žádosti o dotaci do programu
EFEKT (obnova veřejného osvětlení). T.: do 31.12.2018
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-

15/12/2018 Starosta vyhlásí výběrové řízení na pozici administrativní pracovnice OÚ.
T: do 15.10.2018
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Usnesení zastupitelstva obce Hlásná Třebaň ze dne 25. 9. 2018
Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje:
1. návrh smlouvy o budoucím zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a dohodu o
umístění stavby k pozemku parc. č. 487/10, ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Hlásná Třebaň ( elektrická přípojka k pozemku parc. č. 556/1 (ulice Luční) v k. ú. Hlásná Třebaň, investor ČEZ, zastoupena firmou ELROM v.o.s., Všeradice 75, 267 26, č. stavby IZ12-6001165.
2. opravu podlahy lávky dle odhadnutých nákladů, v maximální výši 360 000,- Kč bez DPH
3. podporu Tělocvičné jednoty Sokol Hlásná Třebaň při žádosti o dotaci z Programu V3 Sport,
a to spolufinancováním rekonstrukce do výše 870 000,- Kč,
4. mimořádnou odměnu starostovi ve výši 100% jednoho měsíčního platu za zavedení systému
ekologického nakládání s odpady v obci v roce 2018 a dále za přípravu, vyhlášení a vedení
architektonické soutěže na výstavbu nové lávky přes řeku Berounku,
5. směrnici o finanční kontrole a oběhu účetních dokladů,
6. zadání a vyhlášení podmínek konkurzu na pracovní pozici Samostatná/ý administrativní
pracovník/pracovnice Obecního úřadu Hlásná Třebaň,
7. změnu účelové dotace a přesun částky 8 000,- Kč na pořádání Country zábavy,
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. starostovi, aby co nejdříve zadal zakázku na opravu podlahy lávky.
2. starostovi a místostarostce vyhlásit konkurz na pracovní pozici administrativní pracovník,
pracovnice obecního úřadu.
V Hlásné Třebani dne 25. září 2018

Zapsala: Jana Šváchová, Vnislav Konvalinka

Ověřovatelé zápisu:

__________________

_______________

Mgr. Iva Matějková

Ing. Miroslav Stříbrný

Starosta: Ing. Vnislav Konvalinka
Podpis:
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