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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 

1 Zahájení 

Zasedání zahájil a řídil starosta Ing. Tomáš Snopek. 

1.1 Organizační opatření 

Návrh: Tomáš Snopek navrhl za zapisovatele Jiřího Krátkého a za ověřovatele zápisu Ing. Vnislava 

Konvalinku a Mgr. Vojtěcha Musila. 

 

Usnesení 18/18/01: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň volí za zapisovatele Jiřího Krátkého a za 

ověřovatele Vnislava Konvalinku a Vojtěcha Musila. 

 

Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, M. Knor, T. Přibyla, K. Gregorová, V. Musil, 

J. Krátký, Proti (0), Zdržel se (0) 

1.2 Program zasedání 

Návrh: Starosta T. Snopek předložil návrh programu, který byl zveřejněn.  

 

Usnesení 18/18/02: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje program zasedání: 

1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení, popř. doplnění 
programu zasedání 

2. Zpráva starosty obce o činnosti zastupitelstva od ustavující schůze zastupitelstva 
3. Návrh rozpočtu obce Hlásná Třebaň na rok 2019 

Jednání číslo 18/2018 

Datum, čas 13. 12. 2018 od 19:10 do 20:10 

Místo Restaurace Česká hospoda 

Přítomni (8) Ing. Tomáš Snopek, Ing. Vnislav Konvalinka, Ing. Miroslav Stříbrný, 

Ing. Michal Knor, Bc. Tomáš Přibyla, Ing. arch. Kateřina Gregorová, Ing. Jiří 

Krátký, Mgr. Vojtěch Musil  

Omluveni (1) Ing. Mgr. Jan Valenta Ph.D. 

Hosté (0)  

Zápis zapsal Ing. Jiří Krátký 

Ověřovatelé zápisu Ing. Vnislav Konvalinka, Mgr. Vojtěch Musil 
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4. Diskuze, další 
5. Usnesení 
6. Závěr 

 

Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, M. Knor, T. Přibyla, K. Gregorová, V. Musil, 

J. Krátký, Proti (0), Zdržel se (0) 

2 Zpráva starosty obce o činnosti zastupitelstva od 

ustavující schůze 

Starosta T. Snopek informoval o činnosti zastupitelstva od ustavující schůze konané 1. 11. 

Zastupitelstvo se schází na veřejných jednáních každých 14 dní, a to v pondělí od 19 hodin.  

Starosta prezentoval dosavadní práci: 

• byly ustaveny výbory: finanční, kontrolní, stavební, pro životní prostředí, kulturní a sociální, 

komise pro komunikaci s občany a povodňová komise; 

• byla podána žádost o dotaci na chodník od prodejny COOP ke hřbitovu ke Státnímu fondu 

dopravní infrastruktury; 

• obec jedná s městem Řevnice o napojení Rovin na ČOV Řevnice, jež je aktuálně 

intenzifikována, obec připravuje projektovou dokumentaci na vybudování tlakové kanalizace 

na Rovinách 

• byl připraven návrh rozpočtu obce pro rok 2019; 

• zastupitelé schválili zahájení příprav strategického plánu rozvoje obce a společně s tím 

urbanistickou studii území obce, do tvorby budou zapojeny spolky a další organizace; 

• byla vyhodnocena architektonická soutěž na návrh nové lávky přes Berounku, výběrová 

komise vybrala vítězný návrh, závěry komise potvrdilo zastupitelstvo, v lednu 2019 budou 

výsledky soutěže prezentovány veřejnosti v sokolovně;  

• dokončuje se oprava povrchu stávající lávky; 

• od 1. 1. 2019 na obecní úřad nastupuje nová administrativní pracovnice; 

• byla spuštěna Facebooková stránka obce @hlasnatreban a je vytvářena nová webová stránka 

obce; 

• byly zahájeny přípravy žádosti o dotaci na vybudování povrchu komunikací na ulicích Ječná a 

Ovesná; 

• členové stavebního výboru si rozdělili úkoly v aktivitách týkajících se stavebních projektů; 

• pokračují přípravy projektu vybudování kanalizace v Hlásné Třebani – II. etapa. 

3 Návrh rozpočtu pro rok 2019 

Návrh: Starosta vyzval Ing. Miroslava Stříbrného, aby seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na 

rok 2019. M. Stříbrný prezentoval obsah jednotlivých paragrafů příjmů a výdajů. 
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Usnesení 18/18/03: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019, 

celkové příjmy ve výši 18 908 200,- Kč, celkové výdaje rozpočtu ve výši 18 737 100,- Kč. Rozpočet byl 

schválen jako přebytkový. 

 

Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, M. Knor, T. Přibyla, K. Gregorová, V. Musil, 

J. Krátký, Proti (0), Zdržel se (0) 

4 Diskuse 

Dotazy a odpovědi občanů: 

• Bude se zvyšovat stočné v roce 2019? Výše stočného je  od zpracované finanční analýzy, 

která byla součástí žádosti o dotace na vybudování kanalizace. Růst bude do doby, než bude 

zprovozněna další etapa kanalizace a tím bude umožněn efektivnější provoz. Cena pro rok 

2019 bude vyšší, než v roce 2018. 

• Pochvala za grafickou a tematickou úpravu Zpravodaje a opravu povrchu lávky. 

• Bude dokončení povrchů komunikací v Ječné a Ovesné realizováno s obrubníky? Na 

komunikace je zpracována projektová dokumentace včetně obrubníků. 

• Budou vyřezány dřeviny kolem komunikace směrem na Rovina, které brání výhledu i pohybu 

na krajnici? Kritická místa (serpentiny směrem na Mořinu a směr Rovina) budou řešena 

vlastními silami OÚ a současně bude obec žádat Správu a údržbu silnic Středočeského kraje, 

která je majitelem silnic, o odstranění dřevin. 

• Kde bude možné parkovat u hřbitova po vybudování chodníku? Součástí projektu je 

zbudování nových parkovacích míst u hřbitova. 

• Bude vybudována úřední deska a zveřejňovány informace o dění v obci i ve vývěsce na 

Rovinách? Vývěsní desku na Rovinách bude aktualizovat zastupitelka Kateřina Gregorová. 

• Zřídí obec elektronickou úřední desku v rámci dotačních programů? Zastupitelstvo návrh 

zváží. 

• Z jakých prostředků bude hrazen podíl vlastních zdrojů na kanalizaci II. etapa, když není 

projekt součástí schvalovaného rozpočtu? Bude hrazeno z rozpočtové rezervy. 

• Budou se občané moci vyjadřovat také k návrhu projektové dokumentace na novou lávku? 

V průběhu ledna bude zorganizována výstava všech návrhů včetně prezentace vítězného 

návrhu autorem. 

5 Usnesení 

Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň na svém zasedání dne 14. 12. 2017 konaném v restauraci Česká 

Hospoda: 

• volí za zapisovatele Jiřího Krátkého a za ověřovatele Vnislava Konvalinku a Vojtěcha Musila. 

• schvaluje program zasedání: 

o Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení, popř. 
doplnění programu zasedání 

o Zpráva starosty obce o činnosti zastupitelstva od ustavující schůze zastupitelstva 
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o Návrh rozpočtu obce Hlásná Třebaň na rok 2019 
o Diskuze, další 
o Usnesení 
o Závěr 

schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019, celkové příjmy ve výši 18 908 200,- Kč, celkové výdaje 

rozpočtu ve výši 18 737 100,- Kč. Rozpočet byl schválen jako přebytkový. 

 

Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, M. Knor, T. Přibyla, K. Gregorová, V. Musil, 

J. Krátký, Proti (0), Zdržel se (0) 

6 Závěr 

T. Snopek jednání ve 20:10 ukončil. 

 

Příští jednání zastupitelstva: 

 

Jednání číslo 1/2019 

Datum, čas 7. 1. 2019 od 19:00 

Místo OÚ Hlásná Třebaň 

Témata Strategický plán 

Žádost o dotaci na zbudování povrchů 


