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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 

  

1 Zahájení 

1.1 Organizační opatření 

Návrh: Tomáš Snopek navrhl za zapisovatele Michala Knora a za ověřovatele zápisu Vnislava 

Konvalinku a Miroslava Stříbrného. 

 

Usnesení 19/05/01: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň volí za zapisovatele Michala Knora a za 

ověřovatele Vnislava Konvalinku a Miroslava Stříbrného. 

 

Hlasování Pro (6) Tomáš Snopek, Vnislav Konvalinka, Miroslav Stříbrný, Tomáš Přibyla, Jiří Krátký, 

Michal Knor, Proti (0), Zdržel se (0) 

1.2 Program zasedání 

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

programu o „Odkup pozemku pod komunikací ul. K Bunkru “„ Příspěvek na autobusovou linku 451“ 

„Odvodňovací kanál v chodníku u MŠ Hlásek“ a „Smlouva o dotaci na pečovatelskou službu“ 

„Reklamace kvality opravy povrchu příjezdové komunikace Rovina od státní silnice po otočku na 

návsi“ v bodě různé. 

 

Jednání číslo 5/2019 

Datum, čas 4. 3. 2019 od 19:00 

Místo Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu 

Přítomni (6)  Tomáš Snopek, Vnislav Konvalinka, Miroslav Stříbrný, Tomáš Přibyla, Jiří 

Krátký, Michal Knor 

Omluveni (3) Kateřina Gregorová, Vojtěch Musil, Jan Valenta 

Hosté (0)  

Zápis zapsal Michal Knor 

Ověřovatelé zápisu Vnislav Konvalinka, Miroslava Stříbrný 
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Program zasedání: 

 

• Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci na lávku 

• Strategický plán 

• Odkup pozemku p. Veselý 

• Využívaní služeb obecního pracovníka pro občany 

• Různé 
o Odkup pozemku pod komunikací ul. K Bunkru 
o Příspěvek na autobusovou linku č 451 
o Odvodňovací kanál v chodníku u MŠ Hlásek 
o Reklamace kvality opravy povrchu příjezdové komunikace Rovina od státní 

silnice po otočku na návsi (včetně) 
o Smlouva o dotaci na pečovatelskou službu 

 

Usnesení 19/05/1.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje navržený program zasedání. 

 

Hlasování Pro (6) Tomáš Snopek, Vnislav Konvalinka, Miroslav Stříbrný, Tomáš Přibyla, Jiří Krátký, 

Michal Knor, Proti (0), Zdržel se (0) 

2 Projektová dokumentace - lávka 

 
Návrh: Starosta T. Snopek předložil zastupitelstvu nový návrh cenové nabídky na tvorbu projektové 

dokumentace, který od projekční kanceláře Stráský dorazil 4.3.  

Dále zastupitelstvo projednalo připomínky k SoD zaslané od jednotlivých zastupitelů. 

Zastupitelé se v diskuzi vyjádřili k nejnovější cenové nabídce a ke znění návrhu smlouvy o dílo. 

 

Usnesení 19/05/02: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň ukládá starostovi Ing. Tomáši Snopkovi 

projednat s předkladatelem nabídky zapracování změn v návrhu smlouvy o dílo dle projednaných 

připomínek členy zastupitelstva. 

 

Hlasování Pro (6) Tomáš Snopek, Vnislav Konvalinka, Miroslav Stříbrný, Tomáš Přibyla, Jiří Krátký, 

Michal Knor, Proti (0), Zdržel se (0) 

 

3 Strategický plán 

Návrh: Zastupitel J. Krátký informoval zastupitele o průběhu dotazníkového šetření.   

Zastupitelé byli informováni o příštím jednání pracovní skupiny dne 25.3. od 18:00 (výsledky 

dotazníkového šetření), 25.4. od 17:00 (vize a cíle do rok 2029), v týdnu od 10.6. (návrh opatření a 

akční plán projektů) 

Plánují se dvě participační setkání s občany (24.3. v Hospůdce na návsi na Rovinách a 4.4. v Třebani 

v České hospodě) vždy od 18:00 
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Usnesení 19/05/03: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň bere na vědomí průběh příprav strategického 

plánu obce. 

 

Hlasování: Pro (6) Tomáš Snopek, Vnislav Konvalinka, Miroslav Stříbrný, Tomáš Přibyla, Jiří Krátký, 

Michal Knor, Proti (0), Zdržel se (0) 

4 Odkup pozemku p. Veselý 

 

Návrh: Zastupitelstvo obce projednalo odkup části pozemku od p. Veselého parc. č. 388/20 na odkup 

části pozemku v ul. Luční, cca 30m2 za částku 2000Kč/m2 z důvodu zvýšení bezpečnosti dopravy 

v obci. (příjezd k obecní mateřské školce).   

 

 

Usnesení 19/05/04: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň souhlasí s návrhem na odkoupení části  

pozemku parc. č. 388/20 od pana Veselého, Na Paloučku 382 , Hlásná Třebaň za účelem zvýšení 

bezpečnosti dopravy v obci za cenu 2000 Kč za 1m2. Pověřuje starostu a místostarostu přípravou 

podkladů a podpisem kupní smlouvy. 

 

Hlasování: Pro (6) Tomáš Snopek, Vnislav Konvalinka, Miroslav Stříbrný, Tomáš Přibyla, Jiří Krátký, 

Michal Knor, Proti (0), Zdržel se (0) 

5 Využívání služeb obecního pracovníka 

Návrh: Zastupitelstvo obce jednalo možnosti využívání služeb obecního pracovníka občany. Občané 

mají zájem o pronájem štěpkovače i s obsluhou a dalších služeb pracovníka a techniky. Dále 

zastupitelstvo jednalo o možnosti prodeje druhého menšího štěpkovače. 

 

Usnesení 19/05/05: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň ukládá finančnímu výboru připravit: 

1. analýzu a podklady pro přípravu obecní služby pronájmu štěpkovače i s obsluhou a dalších 

služeb obecního pracovníka a techniky 

2. připravit prodej malého štěpkovače 

 

Hlasování: Pro (6) Tomáš Snopek, Vnislav Konvalinka, Miroslav Stříbrný, Tomáš Přibyla, Jiří Krátký, 

Michal Knor, Proti (0), Zdržel se (0) 
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6 Různé 

6.1 Odkup pozemku pod komunikací ul. K Bunkru 

Návrh: Zastupitelstvo projednalo nabídku paní Šejdové K Bunkru 470, Hlásná Třebaň na prodej části 

pozemku pod komunikací, pozemek  parc. č. 604 (cca 125 m²) v ul. K Bunkru, který vznikne dělením 

pozemku par. č. 604.  

 

Usnesení 19/05/6.1: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň ukládá starostovi a místostarostovi nechat 

vypracovat geometrický plán oddělení pozemku a znalecký posudek na cenu odděleného pozemku 

pod obecní komunikací, který vznikne dělením pozemku parc.č. 604. 

 

Hlasování: Pro (6) Tomáš Snopek, Vnislav Konvalinka, Miroslav Stříbrný, Tomáš Přibyla, Jiří Krátký, 

Michal Knor, Proti (0), Zdržel se (0) 

6.2 Příspěvek na autobusovou linku č. 451 

Návrh:  Zastupitelstvo projednalo dodatku číslo 11 od Středočeského ke smlouvě o závazku veřejné 

služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 

uzavřené mezi objednateli –obcemi,  ROPIDEM a ISDK a dopravcem firmou Arriva Střední Čechy s.r.o. 

Zastupitelstvo souhlasí s podpisem dodatku a pověřuje jím starostu obce. Současně jednalo o výši 

příspěvku od obce hlásná Třebaň na linku 451 ve výši 25737Kč/rok. 

  
Usnesení 19/05/6.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň souhlasí s navrženým dodatkem č. 11 ke 

smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 až 2019 

uzavřené mezi objednateli-obcemi, ROPIDEM a OSDK a dopravcem firmou Arriva Střední Čechy s.r.o. 

a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 11. Souhlasí dále s navrženou výší příspěvku 25 737 Kč /rok 

na linku 451 od obce Hlásná Třebaň a ukládá starostovi dále jednat o uzavření příslušného dodatku 

ke smlouvě. Zároveň pověřuje starostu, aby jednal o úpravě jízdního řádu linky 451 tak, aby ranní 

spoj umožnil dětem z Rovin být včas v ZŠ Řevnice (spoj, který vyjíždí z Mořiny v 7:00 posunout o 10 

minut dříve). 

 

Hlasování: Pro (6) Tomáš Snopek, Vnislav Konvalinka, Miroslav Stříbrný, Tomáš Přibyla, Jiří Krátký, 

Michal Knor, Proti (0), Zdržel se (0) 

6.3 Odvodňovací kanál v chodníku u MŠ Hlásek 

Návrh: Starosta T.Snopek informoval zastupitele o požadavku majitele objektu na adrese Rovinská 96 

řešit problém s vodou u vjezdu na pozemek. Nově zbudovaný vjezd je v opačném spádu a voda 

z vjezdu teče na pozemek, kaluž se však tvoří i z vody tekoucí z parkoviště na pozemku objektu 

Rovinská 96. 
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Usnesení 19/05/6.3: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň ukládá starostovi vstoupit do jednání 

s majitelem pozemku a řešit s ním tento společný problém (voda stéká nejen z obecního chodníku ale 

také z parkoviště na pozemku). Připravit na příští zastupitelstvo návrh řešení. Zastupitelstvo 

předpokládá spolufinancování ze strany majitele pozemku. 

 

Hlasování: Pro (6) Tomáš Snopek, Vnislav Konvalinka, Miroslav Stříbrný, Tomáš Přibyla, Jiří Krátký, 

Michal Knor, Proti (0), Zdržel se (0) 

6.4 Reklamace kvality opravy povrchu příjezdové komunikace Rovina 

(od státní silnice po otočku na návsi (včetně)) 

Návrh: T. Snopek informoval, zastupitele o postupu řešení reklamace obnovy asfaltového povrchu na 

návsi Rovinách, která byla provedena v roce 2014 firmou POZKOM. Po společné schůzce na místě, 

bylo zástupcem firmy POZKOM zaslán návrh dohody o narovnání, kde firma POZKOM nabízí obci 

narovnání ve výši 55 000Kč s podmínkou ukončení záruční doby (záruční doba končí v roce 2019).  

 

Usnesení 19/05/6.4: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň souhlasí se zaslanou dohodou o narovnání 

spočívající v úhradě 55 000 Kč. 

 

Hlasování: Pro (6) Tomáš Snopek, Vnislav Konvalinka, Miroslav Stříbrný, Tomáš Přibyla, Jiří Krátký, 

Michal Knor, Proti (0), Zdržel se (0) 

6.5 Smlouva o dotaci na pečovatelskou službu 

Návrh: Místostarosta obce p. Konvalinka informoval zastupitele návrhu Smlouvy o dotaci s přílohou 

č. 1 mezi  Středočeským krajem a obcí Hlásná Třebaň s navrženou výši dotace 147 100Kč, kterou obec 

dostala od Středočeského kraje na zajištění pečovatelské služby v roce 2019.  

 

Usnesení 19/05/6.5: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň souhlasí s návrhem veřejnoprávní smlouvy o 

dotaci na poskytování sociální služby na rok 2019 uzavírané mezi Středočeským krajem a obcí Hlásná 

Třebaň na zajištění pečovatelské služby a ukládá starostovi její podepsání. 

 

Hlasování: Pro (6) Tomáš Snopek, Vnislav Konvalinka, Miroslav Stříbrný, Tomáš Přibyla, Jiří Krátký, 

Michal Knor, Proti (0), Zdržel se (0) 

Příští jednání zastupitelstva 

Jednání číslo 6/2019 

Datum, čas 18.3.2019 

Místo Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu 
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Ověřovatelé:          Ing. Vnislav Konvalinka      .…………………………………………….. dne ……………………… 
 
 
 
 
                               Ing. Miroslav Stříbrný      …………………………………………………dne ……………………... 
 
 
 
 
                  Starosta:   Ing. Tomáš Snopek      …………………………………………………dne …………………….. 
  

Témata  


