Zápis č. 5/2018

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň konaného
dne 10. 4. 2018 v budově Obecního úřadu v Hlásné Třebani
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončeno ve 20:40 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. Iva Matějková, Mgr. Vojtěch Musil, Ing. Miroslav Stříbrný
Nepřítomný zastupitel: David Lacina, Ing. Pavel Kotík (omluveni)
Ověřovatelé: Ing. Miroslav Stříbrný, Mgr. Vojtěch Musil
Program:
1. Výběrové řízení na kompostéry
2. Směrnice pro zadávání výběrového řízení – aktualizace
3. Základní opravy lávky přes řeku Berounku 2018
4. Vyhláška o společném školském obvodu – Město Řevnice
5. Veřejnoprávní smlouva – Obecní policie
6. Mateřská škola – Info
7. Právní poradenství pro obec 2018
8. Žádost o příspěvek na činnost – Záchranná stanice Rokycany
9. Žádost o příspěvek na činnost – Linka bezpečí
10. Výše stočného pro rok 2018
11. Nabídka kontejnerů na textil
12. Znalecký posudek - pozemky pro obec, posouzení keramických obkladů ve školce
13. Nový systém třídění
14. Věcná břemena – přípojka vodovodu
Zastupitelé hlasovali o návrhu programu schůze
Hlasování:
Pro:6
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo navržený program schvaluje.
1. Výběrové řízení na kompostéry
Starosta informoval zastupitele, že dne 11. 4. 2018 bude vyhlášeno výběrové řízení na nákup kompostérů, kontejneru na textil a štěpkovače. Zastupitelé se seznámili se zadávací dokumentací a byla
navržena hodnotící komise ve složení: Ing. Konvalinka (starosta), Jana Šváchová (místostarosta,
Ing. Čech, (náhradník p. Autrata).
Zastupitelé hlasovali o návrhu složení komise pro výběr dodavatele a o schválení znění zadávací
dokumentace.
Hlasování:
Pro:6

proti: 0

zdržel se: 0
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Zastupitelstvo schválilo znění zadávací dokumentace a návrh členů výběrové komise pro výběrové
řízení na nákup kompostérů, kontejneru na textil a štěpkovače ve složení: Konvalinka, Šváchová,
Čech, ( náhradník Autrata).
2. Směrnice pro zadávání výběrového řízení - návrh
Zastupitelé projednali návrh obecní směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu dle platné legislativy.
Zastupitelé hlasovali o návrhu znění směrnice č. 02/2018.
Hlasování:
Pro:6
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelé schvalují návrh směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu. č. 02/2018.2018
3. Základní opravy lávky přes řeku Berounku 2018
Starosta informoval zastupitele o nabídce firmy AQIS s.r.o. na nejnutnější opravy lávky přes řeku
Berounku. Odhadovaný rozpočet je cca 50 000,- Kč/1 pole. Opravy by mohly být zahájeny v červnu
2018. Návrh na umístění zábran na lávku bude odeslán na PČR v Berouně.
Zastupitelé hlasovali o výši nákladů na opravu 1 pole lávky.
Hlasování:
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo schvaluje nabídkovou cenu za opravu zatím 1 pole lávky přes řeku Berounku od
firmy AQIS s.r.o ve výši 50 000,- Kč/ 1 pole lávky.
4. Obecně závazná vyhláška o společném školském obvodu obec Hlásná Třebaň – základní
škola zřízená městem Řevnice
Zastupitelé projednali obecně závaznou vyhlášku č. 01/2018, kterou se stanoví část společného
školského obvodu základní školy zřízené městem Řevnice.
Zastupitelé hlasovali o návrhu obecně závazné vyhlášky č. 01/2018.
Hlasování:
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň vydává obecně závaznou vyhlášku obce Hlásná Třebaň č.
01/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy zřízené městem Řevnice.
5. Veřejnoprávní smlouva – Obecní policie
Zastupitelé projednali návrh Veřejnoprávní smlouvy o obecní policii s městem Řevnice. S ohledem
na skutečnost, že pro obec bude vyčleněn jeden strážník, navrhují snížení počtu hodin týdně z 19 na
cca 10 hodin, pochůzky minimálně 3 dny v týdnu. Dále navrhují zkrácení výpovědní lhůty z 6 na 3
měsíce. Návrh změn musí projednat nejprve zastupitelstvo města Řevnic.
Bere na vědomí.
6. Mateřská škola
Mgr. Radka Perglerová prostřednictvím starosty informovala zastupitele o návrhu letního provozu
MŠ Hlásná Třebaň a o termínu konání zápisů pro školní rok 2018/2019. Dále požádala zřizovatele o
souhlas s rozšířením kapacity o 2 místa a také o příspěvek na navýšení mzdových nákladů na plat
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kuchaře/kuchařky, kterou dlouhodobě nemohou sehnat. Starosta dále informoval o reklamaci a průběhu oprav keramických obkladů v MŠ.
Zastupitelé hlasovali o návrhu letního provozu, o navýšení kapacity školky o 2 místa a o příspěvku
na mzdové náklady pro kuchařku ve výši 3000,- Kč/ měsíc.
Hlasování:
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh letního provozu Mateřské školy Hlásná Třebaň, navýšení kapacity školky o 2 místa a příspěvek na mzdové náklady pro kuchařku ve výši až 3 000,- Kč/ měsíčně.
7. Právní poradenství pro obec 2018
Starosta informoval zastupitele o navýšení paušální částky za právní poradenství Advokátní kanceláře Láska, Kutová & Průšová. Nově činí paušál 6 000,- Kč/čtvrtletí plus DPH.
Zastupitelé hlasovali o výši paušálního poplatku 6 000,- Kč/čtvrtletí plus DPH.
Hlasování:
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení paušální částky za právní poradenství na 6 000,Kč/čtvrtletí plus DPH.

8. Žádost o příspěvek na činnost – Záchranná stanice ZO ČSOP Rokycany
Zastupitelé projednali žádost Záchranné stanice Rokycany o příspěvek na činnost.
Zastupitelé hlasovali o příspěvku na činnost Záchranné stanice ZO ČSOP Rokycany.
Hlasování:
Pro: 0

proti: 6

zdržel se: 0

Zastupitelstvo neschvaluje příspěvek Záchranné stanici ZO ČSOP Rokycany.
9. Žádost o příspěvek na činnost – Linka bezpečí
Zastupitelé projednali žádost provozovatele Linky bezpečí o příspěvek na činnost.
Zastupitelé hlasovali o žádosti provozovatele Linky bezpečí.
Hlasování:
Pro: 0
proti: 6
zdržel se: 0
Zastupitelstvo neschvaluje příspěvek na Linku bezpečí.
10. Výše stočného pro rok 2018
Starosta informoval zastupitele o chybném výpočtu navýšení stočného v roce 2017. Z tohoto důvodu musí být přepočteno i navýšení stočného v roce 2018. Pro rok 2018 činí tedy navrhované stočné
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56,52 Kč/m³ ( nebyla započtena inflace ) Obec zašle žádost na SFŽP o snížení poplatků stočného
vlivem změny prognózy cenových indexů z 5 % na 2 %.
Zastupitelé hlasovali o novém návrhu na stočné ve výši 56,52 Kč/m³ pro rok 2018.
Hlasování:
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh stočného pro rok 2018 ve výši 56,52 Kč/ m³.
11. Nabídka kontejnerů na textil
Obec obdržela nabídku na umístění kontejnerů na textil pro potřeby charity. Obec již disponuje 2 ks
kontejnerů na textil, proto další umisťovat nebude.
Zastupitelé hlasovali o umístění kontejneru na textil.
Hlasování:
Pro: 0

proti: 6

zdržel se: 0

Zastupitelstvo neschvaluje umístění dalších kontejnerů na textil.
12. Znalecký posudek - pozemky pro obec, školka
Starosta informoval zastupitele o zadání znaleckého posudku na některé pozemky, u kterých má
obec zájem tyto pozemky odkoupit. V souvislosti s reklamací keramických obkladů ve školce byl
zadán znalecký posudek na posouzení aktuálního stavu keramických obkladů ve školce. .
Bere na vědomí.
13. Nový systém třídění
Starosta informoval zastupitele o zaškolení pracovníků úřadu pro potřeby nového systému sběru
tříděného odpadu. Od pondělí 9. 4. 2018 je možné na OÚ vyzvedávat pytle a čárové kódy na tříděný odpad. Svozové dny budou prozatím každé liché pondělí .
Bere na vědomí.
14. Věcná břemena
Zastupitelé projednali smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě - vodovodní přípojky k pozemku parc. č. 1414 v k. ú. Hlásná Třebaň mezi obcí Hlásná Třebaň a panem Z. D., Olomoucká 375/32, Předměstí, 746 01 Opava. ( Dotčená obecní nemovitost
parc. č. 1420).
Zastupitelé hlasovali o návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti
inženýrské sítě - vodovodní přípojky k pozemku parc. č. 1414 v k. ú. Hlásná Třebaň mezi obcí
Hlásná Třebaň a panem Z. D., Olomoucká 375/32, Předměstí, 746 01 Opava.
Hlasování:
Pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0
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Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti
inženýrské sítě - vodovodní přípojky k pozemku parc. č. 1414 v k. ú. Hlásná Třebaň mezi obcí
Hlásná Třebaň a panem Z. D., Olomoucká 375/32, Předměstí, 746 01 Opava.
Úkoly 07/18/2017, 08/02/2018 byly splněny.

Dále trvají úkoly:
05/12/2015 Stavebnímu výboru připravit výzvu ke zjištění zájmu o kanalizační přípojky
případné výstavby kanalizace na Rovinech. Nový T.: 30. 6. 2018
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
06/14/1016 Starosta rozešle zastupitelům návrh plánovaných tras kanalizace na Rovinách.
Nový T.: 30. 4. 2018
21/14/2016 Starosta zjistí možnosti opětné instalace retardérů na návsi na Rovinách.
Doplnění označení. Nový T.: 30. 4. 2018
03/15/2016 Starosta zjistí rozsah akce obce Tetín oslavy 1100 let svaté Ludmily. Nový
T.: 30. 4. 2018
12/21/2016 Projednat nákup mobilní aplikace od společnosti Anywhere. T.: do 30.6. 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
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
05/02/2018 Starosta zjistí stanovisko starosty městyse Karlštejn ke změně pečovatelské
služby Hlásná Třebaň. T.: do 28. 3. 2018
13/03/2018 Rozhodnout o žádosti paní M. na odkup pozemku. Místostarostka zařídí dopis
pro paní M. se stanoviskem zastupitelstva k její žádosti. T.: do 20. 3. 2018
Termín příštího zasedání zastupitelstva je úterý 24. dubna 2018 od 19.00 hod v budově obecního
úřadu obce Hlásná Třebaň.
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Usnesení Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň ze dne 10. 4. 2018
Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje:
1. znění zadávací dokumentace a návrh členů výběrové komise pro výběrové řízení na nákup
kompostérů, kontejneru na textil a štěpkovače ve složení: Konvalinka, Šváchová, Čech,
( náhradník Autrata).
2. návrh směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu. č. 02/2018.
3. nabídkovou cenu za opravu zatím 1 pole lávky přes řeku Berounku od firmy AQIS s.r.o ve
výši 50 000,- Kč/ 1 pole lávky.
4. a vydává obecně závaznou vyhlášku obce Hlásná Třebaň č. 01/2018, kterou se stanoví část
společného školského obvodu základní školy zřízené městem Řevnice .
5. návrh letního provozu Mateřské školy Hlásná Třebaň, navýšení kapacity školky o 2 místa a
příspěvek na mzdové náklady pro kuchařku ve výši až 3 000,- Kč/ měsíčně.
6. navýšení paušální částky za právní poradenství na 6 000,- Kč/čtvrtletí plus DPH.
7. návrh stočného pro rok 2018 ve výši 56,52 Kč/ m³.
8. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě - vodovodní přípojky k pozemku parc. č. 1414 v k. ú. Hlásná Třebaň mezi obcí Hlásná Třebaň a
panem Z. D., Olomoucká 375/32, Předměstí, 746 01 Opava.
Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň neschvaluje:
1. příspěvek Záchranné stanici ZO ČSOP Rokycany.
2. příspěvek na Linku bezpečí.
3. umístění dalších kontejnerů na textil.
V Hlásné Třebani dne 10. dubna 2018

Zapsala: Jana Šváchová, Vnislav Konvalinka

Ověřovatelé zápisu:

__________________

_______________

Ing. Miroslav Stříbrný

Mgr. Vojtěch Musil

Starosta: Ing. Vnislav Konvalinka
Podpis:

6

