Zápis ze zasedání zastupitelstva
Jednání číslo

2/2019

Datum, čas

21. 1. 2019 od 19:00

Místo

Hlásná Třebaň, budova Obecního úřad

Přítomni (7)

Tomáš Snopek, Vnislav Konvalinka, Tomáš Přibyla, Jiří Krátký, Jan Valenta,
Kateřina Gregorová, 19:15 Vojtěch Musil

Omluveni (2)

Michal Knor, Miroslav Stříbrný

Hosté (0)
Zápis zapsal

Tomáš Snopek

Ověřovatelé zápisu

Kateřina Gregorová, Jiří Krátký

1 Zahájení
1.1 Organizační opatření
Návrh: Tomáš Snopek navrhl za zapisovatele Tomáše Snopka a za ověřovatele zápisu Kateřinu
Gregorovou a Jiřího Krátkého.
Usnesení 19/02/01.1: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň volí za zapisovatele Tomáše Snopka a za
ověřovatele Kateřinu Gregrovou a Jiřího Krátkého.
Hlasování: Pro (6) – T. Snopek, T. Přibyla, J. Valenta, J. Krátký, V. Konvalinka, K. Gregorová Proti (0),
Zdržel se (0)

1.2 Program zasedání
Návrh: Starosta T. Snopek předložil návrh programu, který byl zveřejněn.
Program zasedání:
• Projektová dokumentace - kanalizace ul. Luční
• Informace o výběru vhodného mapového portálu
• Informace o průběhu přípravy strategického plánu
• Různé
o Dotace – Středočeský kraj
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Rekonstrukce ulic Ječná/Ovesná
Nabídka právní ochrany obce
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Žádost o finanční příspěvek – Klub Zvonek
Informace o přípravě PD na lávku
Rozhodnutí AOPK o zastavení řízení stavby p. Vávry

Usnesení 19/02/01.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje navržený program zasedání.
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, T. Přibyla, V. Musil, J. Valenta, J. Krátký, V. Konvalinka, K. Gregorová
Proti (0), Zdržel se (0)

2 Projektová dokumentace – kanalizace ul. Luční
Návrh: Starosta T. Snopek informoval o záměru připojit MŠ na splaškovou kanalizaci v průběhu
realizace II. etapy výstavby kanalizace v obci. Připojení MŠ není součástí II. etapy.
Zastupitelům byla předložena cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace splaškové
kanalizace v celé ulici Luční. Zastupitelstvo se shodlo na tom, že stavební výbor by měl určit objektivní
kritéria pro stanovování priorit rozšiřování kanalizačních řadů, které předloží zastupitelstvu a následně
bude rozhodnuto o zpracování PD na další rozšíření řadů.
Usnesení 19/01/02: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň:
•

Ukládá stavebnímu výboru do měsíce předložit zastupitelstvu objektivní kritéria pro
stanovování priorit rozšiřování kanalizačních řadů a seznam ulic, ve kterých doporučuje
zpracovat PD na rozšíření kanalizačních řadů

Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, T. Přibyla, V. Musil, J. Valenta, J. Krátký, V. Konvalinka, K. Gregorová
Proti (0), Zdržel se (0)

3 Informace o výběru vhodného mapového portálu
Návrh: T. Přibyla informoval zastupitele o možnostech mapového portálu T Mapy. Zastupitelstvo bylo
seznámeno s cenou za jednotlivé služby jako je správa map, vkládání jednotlivých vrstev, modul hlášení
závad aj. Obec má současně zaplacen mapový portál od firmy Cleerio. Stavební výbor doporučí
zastupitelstvu na příštím zasedání rozsah vrstev, které by obec měla nechat do mapového portálu
vložit, i o výběru vhodného mapového portálu pro obec.
Usnesení 19/02/03: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň:
•
•
•

Souhlasí s potřebou pořízení mapového portálu
Ukládá stavebnímu výboru do příštího jednání zastupitelstva připravit návrh rozsahu dat, které
budou do mapového portálu nahrány
Ukládá starostovi a místostarostovi zahájit jednání s firmou Cleerio o ukončení smlouvy
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Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, T. Přibyla, V. Musil, J. Valenta, J. Krátký, V. Konvalinka, K. Gregorová
Proti (0), Zdržel se (0)

4 Informace o průběhu přípravy strategického plánu
Návrh: J. Krátký informoval o průběhu přípravy strategického plánu. Byla zpracována první verze
dotazníku pro občany, která byla připomínkována v užším kruhu zastupitelů a připomínky byly
zapracovány. J. Krátký rozešle dotazník mezi všechny zastupitele k připomínkám. Termín zaslání
připomínek je do 27.1.2019. Na dalším jednání zastupitelstva bude odsouhlaseno finální znění
dotazníku. T. Snopek informoval o tom, že setkání se zástupci jednotlivých spolků se bude konat
v Sokolovně dne 18.2.2019
Usnesení 19/02/04: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň:
•
•

ukládá týmu pod vedením J. Krátkého zpracovat připomínky k dotazníku od zastupitelů a na
příští jednání zastupitelstva předložit finální verzi dotazníku
souhlasí s konáním schůzky pracovní skupiny se zástupci jednotlivých spolků 18.2.2019
v Sokolovně

Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, T. Přibyla, V. Musil, J. Valenta, J. Krátký, V. Konvalinka, K. Gregorová
Proti (0), Zdržel se (0)

5 Různé
5.1 Dotace – Středočeský kraj
Návrh: Zastupitelstvo obce schválilo na svém jednání dne 7.1. podání dotace do fondu Středočeského
kraje na rozšíření vodovodních řadů s tím, že stavební výbor navrhne, které části prodloužení
vodovodních řadů se do žádosti podají. T. Snopek informoval o tom, že v současné době jsou
připraveny projekty rozšíření řadů v ul. Dubová, Trubská, Na Zahrádkách, Na Klouzavce, K Zámku,
Kytlinská, Formanská. Celkové náklady dle rozpočtu k PD jsou ve výši 3 030 79 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace je 2 000 000 Kč. Stavební výbor doporučil podat žádost o dotaci na
vodovodní řady ve všech zmiňovaných ulicích i s ohledem na to, že při spoluúčasti obce vyšší než 30%
je větší šance na získání dotace.
Požadovaná výše dotace bude ve výši 1 969 551,35 Kč, vlastní zdroje budou ve výši 1 060 527,65 Kč
Usnesení 19/02/5.1: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebáň schvaluje:
•

Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na rok 2019
a maximální výši dotace 1 969 551,35Kč

Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, T. Přibyla, V. Musil, J. Valenta, J. Krátký, V. Konvalinka, K. Gregorová
Proti (0), Zdržel se (0)
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5.2 Rekonstrukce ulic Ječná/Ovesná
Návrh: T. Snopek předložil zastupitelům návrh příkazní smlouvy firmy TNT Consulting s.r.o. na
zpracování žádosti a administraci výběrového řízení projektu rekonstrukce ulic Ječná a Ovesná.
T. Přibyla navrhl upravit parametry smlouvy:
bod 4.2. smlouvy – stanovit, že odměna bude hodnocena dle stavu rozpracovanosti každé činnosti.
bod 4.3. smlouvy – stanovit, že vícenáklady musí být oboustranně předem odsouhlaseny
Zastupitelé se v diskusi shodli na potřebě upravit znění smlouvy.
Usnesení 19/02/5.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje:
•

záměr uzavřít smlouvu se společností TNT Consulting s.r.o. na zpracování žádosti o dotaci pro
rekonstrukci ulic Ječná a Ovesná, s následujícími úpravami oproti předloženému znění:
- definovat v bodě 4.2. smlouvy výši odměny při ukončení platnosti smlouvy dle
rozpracovanosti každé činnosti
- definovat v bodě 4.3. smlouvy, že mimořádné náklady musí být oboustranně
odsouhlaseny

Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, T. Přibyla, V. Musil, J. Valenta, J. Krátký, V. Konvalinka, K. Gregorová
Proti (0), Zdržel se (0)

5.3 Nabídka právní ochrany obce
Návrh: Starosta T. Snopek předložil zastupitelům nabídku firmy D.A.S. zajišťující pojištění právní
ochrany obce. Zastupitelé diskutovali o nabídce a rozhodli se nabídku nevyužít.
Usnesení 19/02/5.3: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň:
•

Rozhodlo nevyužít nabídku firmy D.A.S na pojištění právní ochrany obce.

Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, T. Přibyla, V. Musil, J. Valenta, J. Krátký, V. Konvalinka, K. Gregorová
Proti (0), Zdržel se (0)

5.4 Uvítací tabule
Návrh: Starosta T. Snopek předložil zastupitelům nabídku firmy VAKO mobiliář s.r.o. na výrobu uvítací
tabule při vjezdu do obce. Zastupitelé diskutovali o nabídce a rozhodli se nabídku nevyužít.
Usnesení 19/02/5.4: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň:
•

Rozhodlo nevyužít nabídku firmy VAKO mobiliář s.r.o. na výrobu uvítacích tabulí

Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, T. Přibyla, V. Musil, J. Valenta, J. Krátký, V. Konvalinka, K. Gregorová
Proti (0), Zdržel se (0)
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5.5 Rekonstrukce veřejného osvětlení
Návrh: Starosta T. Snopek informoval zastupitele o možnosti využít 2. výzvy Integrovaného
regionálního operačního programu s názvem „MAS Karlštejnsko, z. ú. – IROP – Dopravní infrastruktura“
na rekonstrukci veřejného osvětlení. Zastupitelé byli informováni o ulicích, u kterých se momentálně
uvažuje o rekonstrukci osvětlení. Jedná se o ulice: Ovesná, Ječná, Karlštejnská, Pod Vinící, Pod Svahem,
Na Paloučku, cesta k návsi Rovina + náves Rovina. Starosta informoval, že oslovil projektanty
k předložení nabídek na zpracování projektové dokumentace a tvorbu položkových rozpočtů na
realizaci jednotlivých ulic. Nabídky budou předloženy zastupitelům na příštím zasedání zastupitelstva.
Usnesení 19/02/5.5: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň:
•
•
•

Schvaluje záměr využít možnosti 2. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu s
názvem „MAS Karlštejnsko, z. ú. – IROP – Dopravní infrastruktura“ na rekonstrukci veřejného
osvětlení.
Pověřuje starostu obce přípravou podkladů pro podání žádosti o dotaci
Pověřuje starostu obce předložením nabídek na zpracování projektové dokumentace a
zpracování žádosti o dotaci

5.6 Žádost o finanční příspěvek – Klub Zvonek
Návrh: Starosta T. Snopek informoval zastupitele o žádosti o finanční pomoc Klubu Zvonek – sdružení
zdravotně postižených s.r.o. v roce 2019. Organizace má sídlo v Králově Dvoře. Zastupitelstvo
diskutovalo o přidělení příspěvku klubu a pověřilo starostu obce oslovením Klubu Zvonek s žádostí o
informaci, zda spadá naše obec do jejich spádové oblasti a je možnost podpory i spoluobčanů naší
obce. Na příštím zastupitelstvu bude rozhodnuto.
Usnesení 19/02/5.6: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň:
•

Pověřuje starostu obce oslovením Klubu Zvonek, zda spadá naše obec do jejich spádové oblasti
a je možnost podpory i spoluobčanů naší obce a na dalším jednání informovat o odpovědi
Klubu.

5.7 Rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
(AOPK) o zastavení správního řízení s p. Vávrou – černá stavba
Návrh: Starosta T. Snopek informoval o skutečnosti, že na obecní úřad došlo usnesení z AOPK. Jedná
se o zastavení správního řízení a uložení pokuty za přestupek s p. Vávrou z důvodu zániku odpovědnosti
za přestupek uplynutím promlčecí doby 1 rok. Obec má možnost se k rozhodnutí odvolat.
Usnesení 19/02/5.7: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň:
•
•

Schvaluje záměr odvolat se k rozhodnutí vydané AOPK o zastavení řízení
Pověřuje starostu obce oslovením právní kanceláře KGS legal s.r.o. o zastupovaní a podání
odvolání
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Příští jednání zastupitelstva
Jednání číslo

3/2019

Datum, čas

4. 2. 2019 od 19:00

Místo

Hlásná Třebaň, Obecní úřad

Témata

Ověřovatelé: Ing. Arch. Kateřina Gregorová…………………………………………. dne ……………………….

Ing. Jiří Krátký …………………………………………………dne ……………………...

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