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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 

  

 

1 Zahájení 

1.1 Organizační opatření 

Návrh: Tomáš  Snopek navrhl za zapisovatele Miroslava Stříbrného a za ověřovatele zápisu Jana 

Valentu a Tomáš  Přibylu. 

 

Usnesení 19/07/01: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň volí za zapisovatele Miroslava Stříbrného a za 

ověřovatele Jana Valentu a Tomáše Přibylu. 

 

Hlasování: 

Pro: (9) Jiří Krátký, Tomáš  Snopek, Tomáš Přibyla, Michal Knor, Vojtěch Musil, Miroslav Stříbrný, Jan 

Valenta, Kateřina Gregorová, Vnislav Konvalinka, 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 „Věcná břemena“  „Žádosti o podporu neziskových organizací“ „Digitální povodňový plán 

a bezdrátový rozhlas“ a „Projektová dokumentace výstavba lávky“ 

 

Jednání číslo 7/2019 

Datum, čas 1. 4. 2019 od 19:00 

Místo Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu 

Přítomni (9) Jiří Krátký, Tomáš Snopek, Tomáš Přibyla, Michal Knor, Vojtěch Musil, 

Miroslav Stříbrný, Jan Valenta, Kateřina Gregorová, Vnislav Konvalinka  

Omluveni (0)  

Hosté (0)  

Zápis zapsal Miroslav Stříbrný 

Ověřovatelé zápisu Jan Valenta, Tomáš Přibyla 
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Program zasedání: 

• Strategický plán 

• Informace o výsledku VŘ na SVOZ ODPADŮ OBCÍ REGIONU DOLNÍ BEROUNKA 

• Rekonstrukce veřejného osvětlení 

• Čištění a oprava požární nádrže Rovina 

• Úprava dopravního značení na parkovišti ul. Trubská 

• Různé 
o Věcná břemena 
o Žádosti o podporu neziskových organizací 
o Digitální povodňový plán a bezdrátový rozhlas 
o Projektová dokumentace výstavba lávky 

 
Usnesení 19/07/1.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje navržený program zasedání. 

 

Hlasování: 

Pro: (9) Jiří Krátký, Tomáš Snopek, Tomáš Přibyla, Michal Knor, Vojtěch Musil, Miroslav Stříbrný, Jan 

Valenta, Kateřina Gregorová, Vnislav Konvalinka, Proti: (0), Zdržel se (0) 

 

 

2 Strategický plán 

 
Návrh:  Jiří Krátký seznámil zastupitelstvo s průběhem tvorby strategického plánu o průběhu setkání 

s občany na Rovinech a zástupci spolků. Pan Krátký rovněž seznámil s výsledky právě dokončené 

dotazníkové akce. 

 

Zastupitelstvo:  

- diskutovalo výsledky dotazníkového průzkumu z pohledu dopadu na demografickou studii a přístup 

k možnému výraznému nárustu obyvatel v následujících sedmi letech 

- hodnotilo pozitivně velkou účast a zájem občanů na setkání na Rovinech dne 24.3.2019 

-  připomnělo další setkání s občany 4.4. 2019 k diskusi nad Urbanistickou studií.  

 

Usnesení 19/07/02:  

Zastupitelstvo bere na vědomí prezentované informace. 

 

Hlasování:  

Pro: (9) Jiří Krátký, Tomáš Snopek, Tomáš Přibyla, Michal Knor, Vojtěch Musil, Miroslav Stříbrný, Jan 

Valenta, Kateřina Gregorová, Vnislav Konvalinka, Proti: (0), Zdržel se (0) 
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3 Informace o výsledku VŘ na Svoz odpadů obcí 

Regionu Dolní Berounka 

Návrh: Starosta informoval Zastupitelstvo o výsledku výběrového řízení na svozovou firmu na 

komunální odpad.  Nejlepší nabídku předložilo SKO Berousnsko a Separace Berounsko. Zastupitelsvo 

dále diskutovalo možnosti zřízení sběrného dvora.  

 

Usnesení 19/07/03: Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky výběrového řízení na svoz komunálního 

odpadu. 

Zastupitelstvo dále ukládá starostovi vstoupit do jednání s majitel pozemku „autobazar“ a projednat 

možnosti dlouhodobého pronájmu tohoto pozemku za účelem zřízení sběrného dvora. 

Zastupitelstvo dále doporučuje výborům Stavební a Životní prostředí projednat a předběžně 

vyhodnotit vhodnost tohoto pozemku pro sběrný dvůr.  

 

Hlasování:  

Pro: (9) Jiří Krátký, Tomáš Snopek, Tomáš Přibyla, Michal Knor, Vojtěch Musil, Miroslav Stříbrný, Jan 

Valenta, Kateřina Gregorová, Vnislav Konvalinka, Proti: (0), Zdržel se (0) 

 

4 Rekonstrukce veřejného osvětlení 

 

Návrh: Zastupitelstvo bylo informováno o stavu přípravy projektů na rekonstrukci veřejného osvětlení. 

Zastupitelstvo se na svém zasedání 2/2019 odsouhlasilo možnost využít 2. výzvy Integrovaného 

regionálního operačního programu s názvem „MAS Karlštejnsko, z. ú. – IROP – Dopravní infrastruktura“ 

na rekonstrukci veřejného osvětlení. Termín podávání žádostí se již dříve prodloužil do 30.4.2019. Na 

všechny zadané ulice je zpracována PD a rozpočty. 

 

Usnesení 19/07/04: Zastupitelstvo odsouhlasilo přijetí příkazní smlouvy po zapracování veškerých  

vznesených připomínek. Kontrolu zapracování vznesených připomínek provede starosta.  

 

 

Hlasování:  

Pro: (9) Jiří Krátký, Tomáš Snopek, Tomáš Přibyla, Michal Knor, Vojtěch Musil, Miroslav Stříbrný, Jan 

Valenta, Kateřina Gregorová, Vnislav Konvalinka, Proti: (0), Zdržel se (0) 

 

5 Čištění a oprava požární nádrže na Rovinech 

Návrh: Vzhledem k suchu v minulém roce, kdy byla nádrž na Rovinech suchá se vede delší dobu debata 

o vyčištění nádrže. Zastupitelstvo diskutovalo nabídku firmy LESOSTAVBY BEROUN na  vyčištění 

nádrže a vyspravení betonových stěn. Rozpočet na opravu nádrže činí cca 560tis Kč bez DPH.  

Pouhé nejnutnější práce – odbahnění cca 130tis Kč bez DPH.  Zastupitelstvo diskutovalo 
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hlediska požární bezpečnosti a význam nádrže pro zadržování vody v krajině.  Byla zvažována i 

možnost demolice. 

 

 

Usnesení 19/07/05: Zastupitelstvo se rozhodlo, a ukládá starostovi vyžádat ještě další dvě nabídky 

pro srovnání nákladů na vyčištění.  Následně vybrat nejhodnější nabídku na vyčištění nádrže a nádrž 

vyčistit. O dalším postupu ohledně nádrže bude rozhodnuto v rámci přípravy Urbanistické studie.  

 

Hlasování: 

Pro: (9) Jiří Krátký, Tomáš Snopek, Tomáš Přibyla, Michal Knor, Vojtěch Musil, Miroslav Stříbrný, Jan 

Valenta, Kateřina Gregorová, Vnislav Konvalinka, Proti: (0), Zdržel se (0) 

 

6 Úprava dopravního značení na parkovišti v ul. 

Trubská 

Návrh: Zastupitelstvo diskutovalo možnost vyznačení parkovacích míst na parkovišti v ul. Trubská a 

jízdních pruhů na komunikaci Mořinská. 

Diskutovala se možnost ohraničit vzrostlé stromy na parkovišti   obrubníky.  

 

Usnesení 19/07/6: Zastupitelstvo odsouhlasilo vybudování dopravního značení a vyznačení 

parkovacích stání na parkovišti v ul. Trubská dle návrhu od p. Šťastného a vybudování ohraničení 

stromu na parkovišti obrubníky. 

 

Zastupitelstvo v návaznosti na diskusi nad dopravním značením, ukládá starostovi svolat mimořádnou 

pracovní schůzku zastupitelstva s cílem diskutovat bezpečnost silničního provozu v obci a vytvořit 

zadání pro dopravního experta.  

 

Hlasování:  

Pro: (9) Jiří Krátký, Tomáš Snopek, Tomáš Přibyla, Michal Knor, Vojtěch Musil, Miroslav Stříbrný, Jan 

Valenta, Kateřina Gregorová, Vnislav Konvalinka, Proti: (0), Zdržel se (0) 

7 Různé 

7.1 Věcná břemena 

 

Návrh: Zastupitelstvo projednalo žádost a návrh smlouvy o smlouvě budoucí ve prospěch p. Jana 

Letáka bytem V Hůrkách 2093/19, Stodůlky, 158 00 Praha 5, pro parc. 1199 z parc.č. 1216 v k.ú. 

Hlásná Třebaň, který hodlá zahájit výstavbu vodovodní přípojky v ul. Kytlinská. 
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Usnesení 19/07/7.1: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje záměr uzavřít smlouvu o smlouvě 

budoucí zřízení věcného břemene inženýrské sítě mezi Obcí Hlásná Třebaň a p.Janem Letákem, bytem 

V Hůrkách 2093/19, 158 00 Praha 5, pro parc č. 1199 z parc.č. 1216, v. k.ú. Hlásná Třebaň, dle 

předloženého návrhu a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.  

 

 

Hlasování:  

Pro: (9) Jiří Krátký, Tomáš Snopek, Tomáš Přibyla, Michal Knor, Vojtěch Musil, Miroslav Stříbrný, Jan 

Valenta, Kateřina Gregorová, Vnislav Konvalinka, Proti: (0), Zdržel se (0) 

7.2 Žádosti o podporu neziskových organizací 

Návrh: Zastupitelstvo diskutovalo o jednotném přístupu k žádostem o podporu od neziskových 

organizací, které přicházejí na obecní úřad.  

Zastupitelstvo projednalo způsob vyřizování žádostí od neziskových oragnizací. 

 

Usnesení 19/07/7.2: Zastupitelstvo schvaluje jednotný přístup k žádostí o dotace platný jak pro místní 

spolky, tak pro externí žadatele o dotaci či příspěvek.  Veškeré žádosti předkládat do 31. 10. běžného 

roku, kde budou všechny požadavky společně vyhodnoceny při tvorbě rozpočtu na následující 

rozpočtové období.  

 

 

Hlasování:   

Pro: (9) Jiří Krátký, Tomáš Snopek, Tomáš Přibyla, Michal Knor, Vojtěch Musil, Miroslav Stříbrný, Jan 

Valenta, Kateřina Gregorová, Vnislav Konvalinka, Proti: (0), Zdržel se (0) 

7.3 Digitální povodňový plán a bezdrátový rozhlas 

Návrh: Starosta otevřel diskuzi na téma zavedení bezdrátového rozhlasu jako komunikačního kanálu 

pro občany v případě krizových situací. Rozhlas může sloužit pro informování občanů nejen při 

krizových situacích (kulturní akce, zprávy z obecního úřadu aj.) Zastupitelstvo posuzovalo indikativní 

nabídku na vybudování rozhlasu od firmy MP Mont.  

Na systém je možno žádat dotaci z OPŽP. Podmínkou je zpracování digitálního povodňového plánu. 

Výzva je otevřena od 1.4.2019 do cca 4.6.2019. Jedná se o poslední výzvu tohoto druhu, pak již nebude 

možné žádat o dotaci na tento systém. Finanční spoluúčast obce je 30%. 

 

Usnesení 19/06/7.3: Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou nabídku a odkládá rozhodnutí a 

pokračování v projektu „rozhlas“ na příští zasedání.  

 

Hlasování:  

Pro: (9) Jiří Krátký, Tomáš Snopek, Tomáš Přibyla, Michal Knor, Vojtěch Musil, Miroslav Stříbrný, Jan 

Valenta, Kateřina Gregorová, Vnislav Konvalinka, Proti: (0), Zdržel se (0) 
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7.4 Projektová dokumentace výstavba lávky 

Návrh: Zastupitelstvo diskutovalo o pokračování v přípravě a zadání zpracování projektu výstavby nové 

lávky ve vazbě na informaci, že velice pravděpodobně nebude možné získat dotaci ve výši 100% 

uznatelných nákladů.  

 

Usnesení 19/06/7.3: Zastupitelstvo doporučuje starostovi dále jednat o možnosti snížení ceny za 

projektovou dokumentaci.  Zároveň Zastupitelstvo ukládá starostovi prověřit u poradenské firmy  

maximální  výši dotace kterou je možné v dané situaci získat.  

 

Hlasování:  

Pro: (9) Jiří Krátký, Tomáš Snopek, Tomáš Přibyla, Michal Knor, Vojtěch Musil, Miroslav Stříbrný, Jan 

Valenta, Kateřina Gregorová, Vnislav Konvalinka, Proti: (0), Zdržel se (0) 

Příští jednání zastupitelstva 

Ověřovatelé:          Bc. Tomáš Přibyla     .…………………………………………….. dne ……………………… 
 
 
 
 
                   Ing. Mgr. Jan Valenta Ph.D.    …………………………………………………dne ……………………... 
 
 
 
 
             Starosta:   Ing. Tomáš Snopek      …………………………………………………dne …………………….. 
  

  

Jednání číslo 8/2019 

Datum, čas 15.4.2019 

Místo Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu 

Témat 

 

 

 


