Zápis č. 2/2018

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň konaného
dne 30. 1. 2018 v budově Obecního úřadu v Hlásné Třebani
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončeno ve 21:10 hod. Z celkového počtu 8 zastupitelů bylo
přítomno 5 osob, 3 osoby nebyly přítomny. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu
zasedání. Schvalovací kvórum činí 5 hlasů.
Přítomní zastupitelé: Ing. Vnislav Konvalinka (starosta obce), Jana Šváchová, DiS. (místostarosta), Ing. Karel Čech, Mgr. Iva Matějková, Mgr. Vojtěch Musil
Nepřítomný zastupitel: David Lacina, Ing. Miroslav Stříbrný, Ing. Pavel Kotík (omluveni)
Ověřovatelé: Mgr. Iva Matějková, Ing. Karel Čech
Program:
1. Zapojení do projektu „Obec na cestě k minimálnímu odpadu“
2. Žádost o dotaci na kompostéry 2017- informace
3. Smlouva, pracovník z ÚP - informace
4. GDPR
5. Nabídka Senior Care Beroun
6. Kanalizace 2018
7. Výzva na pořízení bezdrátového rozhlasu
8. Oprava křížku na Rovinách (ul. Na Návsi a Formanská)
9. Zápis do kroniky za rok 2016
10. Zapojení do akce Ukliďme Česko 2018
11. Architektonická soutěž – Lávka přes řeku Berounku
12. Doplnění osvětlení ul. Žitná
13. Úkoly
1. Zapojení do projektu „Obec na cestě k minimálnímu odpadu“
Starosta seznámil zastupitele s informacemi ze schůzky na MŽP a zástupcem firmy JRK, která se
podílí na projektu Obec na cestě k minimálnímu odpadu. Je nutná fyzická analýza vyprodukovaného odpadu (možno vlastními silami nebo zajistí firma), v průběhu března bude seznámeno obyvatelstvo s programem, firma dodá SW, tiskárnu a čtečku čárových kódů, informační a propagační materiály. Roční náklad vyjde na cca 200 000,- Kč.
Bere na vědomí.
2. Žádost o dotaci na kompostéry 2017
Starosta informoval zastupitele o získání dotace na nákup zahradních kompostérů pro domácností.
Dotace zahrnuje nákup 223 kompostérů, profesionální štěpkovač a kontejner na textil. Je nutné připravit zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele v průběhu února. Odhad cca 3 měsíce do realizace nákupu.
Bere na vědomí.
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3. Smlouva- pracovník z ÚP
K 31. 1. 2018 končí smlouva s pracovníkem p. G. přes Úřad práce v Berouně. Zastupitelé souhlasí
s tím, aby obec usilovala o získání nového pracovníka na pozici pomocného pracovníka pro obec i
pro další období. Je nutné znovu podat žádost k ÚP.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

4. GDPR
S blížícím se termínem zavedení GDPR (ochraně osobních údajů dle nařízení EU), který nastane
25.5.2018 informoval starosta zastupitele o nabídce SMS (sdružení místních samospráv) na zaškolení, které proběhne 10. 4. 2018 a zároveň zajištění tzv. pověřence pro GDPR. Cenová nabídka za
zavedení GDPR pro obec je 9 000,- Kč + 600,- Kč/měs. za pověřence.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelé schvalují nabídku SMS.
5. Nabídka Senior Care Beroun
Starosta seznámil zastupitele s nabídkou pečovatelské služby Senior Care v Berouně na sloučení
služeb, která by přinesla klientům v naší obci širší nabídku služeb a možností v rámci péče. Starosta
zjistí postoj Městyse Karlštejn. (T: do 28. 2. 2018)
Bere na vědomí.
6. Kanalizace 2018
Náklady na provoz kanalizace v roce 2017 činily 540 000,- Kč. Pro rok 2018 je nutné dle analýzy
navýšit stočné na 55,- Kč/m³.
Bere na vědomí.
7. Výzva na pořízení bezdrátového rozhlasu
Starosta informoval zastupitele o vyhlášení výzvy na podání žádosti o dotaci na pořízení bezdrátového rozhlasu.
Hlasování:
Pro: 0
proti: 4
zdržel se: 1
Zastupitelstvo obce neschvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení bezdrátového rozhlasu.
8. Oprava křížku na Rovinách (ul. Na Návsi a Formanská)
Na podnět občanů z Rovin, projednalo zastupitelstvo možnost podání žádosti o dotaci na opravu
křížku na rozcestí ulic Formanská a Na Návsi. Příprava dotačního řízení by vyšla zřejmě na větší
peníze než samotná oprava. Obec zajistí opravu z vlastních zdrojů. J. Šváchová se pokusí domluvit
možnost opravy s P. V. z Karlíka. (T: 28.2.2018)
Bere na vědomí.
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9. Zápis do kroniky za rok 2016
Mgr. Matějková konzultovala se zastupiteli předložený návrh zápisu do obecní kroniky za rok 2016.
Hlasování:
Pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schvaluje navrhovaný zápis do obecní kroniky za rok 2016.
10. Zapojení do akce Ukliďme Česko 2018
Mgr. Vojtěch Musil informoval zastupitele o plánech zapojení obce do akce Ukliďme Česko v roce
2018. Osloví školy a školky v obci. Plánuje se vyčištění břehu řeky Berounky od dolního jezu směrem k Rovinám a dále úprava svahu a pěšiny pro chodce z ulice Hasičská do ulice Pod Svahem.
Bere na vědomí.
11. Architektonická soutěž – Lávka přes řeku Berounku
V. Musil podrobně seznámil zastupitele s průběhem, náklady, přínosy a zápory architektonické soutěže pro výběr návrhu vzhledu nové lávky přes řeku Berounku.
Bere na vědomí.
12. Doplnění osvětlení ul. Žitná
Ing. Karel Čech upozornil na potřebu doplnění lampy veřejného osvětlení do ulice Žitná. Sloup zde
je, chybí osvětlovací těleso.
Bere na vědomí.
13. Úkoly
Úkol 03/15/2017 splněn. Smlouva podepsána.
Úkol 05/18/2017 splněn. Soutěž je připravována.
Úkol 08/18/2018 splněn. Dotaz odeslán na vedoucího stavebního úřadu MěÚ Beroun.

Dále trvají úkoly:
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
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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.
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
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 přestupků. T.: do 13. 2. 2018
05/02/2018 Starosta zjistí stanovisko starosty městyse Karlštejn ke změně pečovatelské
služby Hlásná Třebaň. T.: do 28. 2. 2018
08/02/2018 Místostarostka zajistí rozpočet na opravu křížku na Rovinách v ulici Na Návsi.
T.: do 28. 2. 2018
Termín příštího zasedání zastupitelstva je úterý 13. února 2018 od 19.00 hod v budově obecního
úřadu obce Hlásná Třebaň.
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Usnesení Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň ze dne 30. 1. 2018
Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje:
1) předložený návrh zápisu do obecní kroniky za rok 2016.
2) podání žádosti na Úřad práce Beroun na jednoho pracovníka obecně prospěšných prací
Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň neschvaluje:
1) podání žádosti o dotaci na bezdrátový obecní rozhlas
V Hlásné Třebani dne 30. ledna 2018

Zapsala: Jana Šváchová, Vnislav Konvalinka

Ověřovatelé zápisu:

__________________
Mgr. Iva Matějková

Starosta: Ing. Vnislav Konvalinka
Podpis:
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_______________
Ing. Karel Čech

