Zápis č. 8/2018

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň konaného
dne 19. 6. 2018 v budově Obecního úřadu v Hlásné Třebani
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončeno ve 20:30 hod. Z celkového počtu 8 zastupitelů bylo
přítomno 7 osob, 1 osoba nebyla přítomna. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu
zasedání. Schvalovací kvórum činí 7 hlasů.
Přítomní zastupitelé: Ing. Vnislav Konvalinka (starosta obce), Jana Šváchová, DiS. (místostarosta), Ing. Karel Čech, Mgr. Iva Matějková, Mgr. Vojtěch Musil, Ing. Miroslav Stříbrný, Ing. Pavel
Kotík
Nepřítomný zastupitel: David Lacina (omluven)
Ověřovatelé: Ing. Karel Čech, Mgr. Vojtěch Musil
Program:
1. Závěrečný účet obce Hlásná Třebaň za rok 2017, závěrečný účet TŘEMOLE.
2. Účetní závěrka obce a školky Hlásná Třebaň.
3. Smlouva o poskytování účetních služeb.
4. Diskuze k společné provozní společnosti vodovodů a kanalizací Řevnic, Hlásné Třebaně a
Zadní Třebaně. Rozšíření ČOV Řevnice.
5. Nabídka mapové aplikace geoportálu pro obec, Geosens.
6. Architektonická soutěž – lávka.
7. Opravy komunikací ulice U Kapličky- odvodnění.
8. Montáž veřejného osvětlení – nabídka.
9. Věcná břemena
10. Různé
Starosta navrhuje zařadit další body jednání: nabídka na odprodej pozemků
změna výše stočného
provozní záležitosti MŠ Hlásná Třebaň
webové stránky obce
Zastupitelstvo hlasovalo o navrženém programu a o jeho doplnění navrženém starostou.
Hlasování:
Pro:7
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo navržený program jednání s doplněním o další body navržené starostou.
11.
12.
13.
14.
15.

Návrh nápravného opatření k auditu hospodaření z 11. 5. 2018.
Nabídka na odprodej pozemků.
Změna výše stočného.
Provozní záležitosti MŠ Hlásná Třebaň
Webové stránky obce

1) Závěrečný účet obce Hlásná Třebaň a závěrečný účet svazku obcí TŘEMOLE za rok
2017.
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Zastupitelé projednali závěrečný účet obce Hlásná Třebaň společně se zprávou o výsledku
hospodaření, který byl řádně vyvěšen.
Zastupitelstvo hlasovalo o navrženém závěrečném účtu obce Hlásná Třebaň společně se zprávou o
výsledku hospodaření
Hlasování:
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Hlásná Třebaň společně se zprávou o výsledku
hospodaření za rok 2017 bez výhrad.
Zastupitelé projednali závěrečný účet svazku obcí TŘEMOLE, který byl řádně vyvěšen.
Zastupitelstvo hlasovalo o navrženém závěrečném účtu svazku obcí Třemole za rok 2017.
Hlasování:
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet svazku obcí Třemole za rok 2017 bez výhrad.
2. Účetní závěrka obce a školky Hlásná Třebaň.
Zastupitelé projednali předloženou účetní závěrku obce Hlásná Třebaň za rok 2017.
Zastupitelstvo hlasovalo o předložené účetní závěrce obce Hlásná Třebaň za rok 2017.
Hlasování:
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Hlásná Třebaň.
Zastupitelé projednali předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Hlásná Třebaň za rok 2017.
Zastupitelstvo hlasovalo o předložené účetní závěrce příspěvkové organizace Mateřská škola Hlásná Třebaň za rok 2017.
Hlasování:
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Hlásná Třebaň za rok 2017.
3. Návrh nápravného opatření z auditu hospodaření
V provedeném auditu hospodaření z 11. 5. 2018 je konstatováno, že nebyla napravena chyba
z dílčího auditu: nebylo účtováno k uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhaly zápisu do katastru nemovitostí.
Navržené nápravné opatření: Zaměstnanec nebo zastupitel obce, který podá návrh na vklad na příslušný katastrální úřad, předá neprodleně kopii návrhu na vklad účetní obce. Účetní bude následně
účtovat o účetním případu.
Zastupitelstvo hlasovalo o předloženém návrhu nápravného opatření.
Hlasování:
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh nápravného opatření. Zaměstnanec nebo zastupitel
obce, který podá návrh na vklad na příslušný katastrální úřad, předá neprodleně kopii návrhu na
vklad účetní obce. Účetní bude následně účtovat o účetním případu.
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4. Provozní záležitosti MŠ Hlásná Třebaň
Ředitelka MŠ R. P. požádala o převod kladného hospodářského výsledku z roku 2017 ve výši
66 450,78 Kč. Z toho 50 000,- Kč do fondu odměn a 16 450,78 Kč do rezervního fondu.
Zastupitelstvo hlasovalo o předložené žádosti o převod kladného hospodářského výsledku.
Hlasování:
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený převod kladného hospodářského výsledku MŠ Hlásná Třebaň z roku 2017 ve výši 66 450,78 Kč. Z toho 50 000,- Kč do fondu odměn a 16 450,78 Kč do rezervního fondu.
5. Smlouva o poskytování účetních služeb
Zastupitelé byli informováni o schůzce s novou účetní paní P. z Klecan – zatím v jednání – do
konce června nabídka služeb.
Bere na vědomí.
6. Diskuze k společné provozní společnosti vodovodů a kanalizací Řevnic, Hlásné Třebaně a
Zadní Třebaně. Rozšíření ČOV Řevnice.
Diskuse neproběhla. Překládá se na příští zasedání.
7. Nabídka mapové aplikace geoportálu pro obec, Geosens
V. Musil seznámil zastupitele s navýšením nabídky za pasporty vodovodu, kanalizace, plynu,
veřejného osvětlení za měsíční provoz. Aplikace bude velkým přínosem a usnadněním pro obec.
Zastupitelstvo hlasovalo o předložené nabídce na pořízení aplikace geoportálu Geosens od společnosti Cleerio
Hlasování:
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup aplikace geoportál od společnosti Cleerio v nabídkové ceně.
8. Architektonická soutěž – lávka.
Starosta informoval ZO, že ve čtvrtek 21. 6. 2018 proběhne první schůzka hodnotící komise.
Bere na vědomí.
9. Opravy komunikací ulice U Kapličky- odvodnění.
Přívalové srážky v minulém týdnu způsobily, že natekla na pozemky domu č.p. 31 a 70 voda. Starosta navrhuje vytvořit obrubník od České hospody ke kapličce po levé straně. Zastupitelé byli seznámeni s návrhem žulových obrubníků a vjezdů se žulovou štěpkou. Záměr se
zamlouvá, bude ve čtvrtek prodiskutováno v rámci architektonické soutěže na lávku. Bude
doplněna nabídka.
Bere na vědomí.
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Montáž veřejného osvětlení – nabídka.
Obec obdržela nabídku firmy Majer na instalaci pouličního osvětlení v ulici Rovinská a
v ulici U Kapličky. Současně bude provedena oprava vedení pro osvětlení na lávce přes řeku
Berounku. Práce zkalkulovány ve výši 101 138, 58 Kč s DPH.
Zastupitelstvo hlasovalo o předložené nabídce na montáž veřejného osvětlení v ulici Rovinská a
v ulici U Kapličky a opravu vedení k lávce.
Zastupitelstvo hlasovalo o předložené nabídce firmy Majer na instalaci a opravu pouličního osvětlení.
10.

Hlasování:
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na provedení prací instalace veřejného osvětlení v Rovinské
ulici a v ulici U Kapličky s opravou vedení k lávce v ceně 101 138, 58 Kč včetně DPH od firmy
Majer.
11. Věcná břemena.
Zastupitelstvo projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene vedení inženýrských sítí mezi
obcí Hlásná Třebaň a společností ČEZ Distribuce a. s. , Teplická 874/8, 405 02 Děčín na
pozemku parc. č. 1591/2 v k. ú. Hlásná Třebań. Smlouva č. IV-12-6020365 pro parc. č.
1693.
Zastupitelstvo hlasovalo o smlouvě o zřízení věcného břemene vedení inženýrských sítí č.
č. IV-12-6020365 pro parc. č. 1693.
Hlasování:
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene vedení inženýrských sítí
mezi obcí Hlásná Třebaň a společností ČEZ Distribuce a. s. , Teplická 874/8, 405 02 Děčín
č. IV-12-6020365 pro parc. č. 1693 na pozemku parc. č. 1591/2 v k. ú. Hlásná Třebaň.
12. Různé.
Z kontroly úkolů vyplynulo, že tyto úkoly č. 05/12/2015 a 06/14/2014 týkající se tras kanalizace na Rovinách byly splněny, protože máme předložen projekt I. etapy vedení kanalizace na
Rovinách
13. Nabídka na odprodej pozemků.
Zastupitelé navrhují vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 1773/9 v k. ú. Hlásná Třebaň. Pozemek není dostupný z veřejné komunikace, nachází se v nepřístupném terénu a pro
obec není prospěšný.
Zastupitelstvo hlasovalo o vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 1773/9 v k. ú. Hlásná
Třebaň
Hlasování:
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru prodat pozemek parc. č. 1773/9 v k. ú.
Hlásná Třebaň
14. Změna výše stočného.
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Starosta informoval zastupitele, že obec obdržela oficiální písemné schválení snížení ziskovosti v roce 2018 v rámci stočného a tedy je potvrzena cena stočného ve výši 55,- Kč na rok
2018. Starosta dále informoval zastupitele, že byla odevzdána všechna hlášení a dokumentace o provozu v roce 2017 a odevzdaná hlášení splnila potřebné limity.
Zastupitelé hlasovali o návrhu výše stočného v roce 2018 na 55,- Kč/m³.
Hlasování:
Pro:5
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo schvaluje výši stočného pro rok 2018 ve výši 55,- Kč za m³.
15. Webové stránky obce.
Jana Šváchová informovala zastupitele o oznámení pana T. P., že jako správce webových
stránek obce končí, vypovídá smlouvu k 31. 7. 2018. Obec řeší nové webové stránky. Oslovit paní Z. F. ohledně pomoci při vedení stránek obce.
Bere na vědomí.

Dále trvají úkoly:
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
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 rovinské 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
Termín příštího zasedání zastupitelstva je úterý 3. července 2018 od 19.00 hod v budově obecního
úřadu obce Hlásná Třebaň.
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Usnesení Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň ze dne 19. 6. 2018
Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje:
1. závěrečný účet obce Hlásná Třebaň za rok 2017 bez výhrad.
2. závěrečný účet svazku obcí Třemole za rok 2017 bez výhrad.
3. účetní závěrku obce Hlásná Třebaň.
4. účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Hlásná Třebaň za rok 2017.
5. předložený návrh nápravného opatření: Zaměstnanec nebo zastupitel obce, který podá návrh
na vklad na příslušný katastrální úřad, předá neprodleně kopii návrhu na vklad účetní obce.
Účetní bude následně účtovat o účetním případu.
6. navržený převod kladného hospodářského výsledku MŠ Hlásná Třebaň z roku 2017 ve výši
66 450,78 Kč. Z toho 50 000,- Kč do fondu odměn a 16 450,78 Kč do rezervního fondu.
7. nákup aplikace geoportál od společnosti Cleerio v nabídkové ceně.
8. nabídku na provedení prací instalace veřejného osvětlení v Rovinské ulici a v ulici U Kapličky
s opravou vedení k lávce v ceně 101 138, 58 Kč včetně DPH od firmy Majer.
9. smlouvu o zřízení věcného břemene vedení inženýrských sítí mezi obcí Hlásná Třebaň a společností ČEZ Distribuce a. s. , Teplická 874/8, 405 02 Děčín č. IV-12-6020365 pro parc. č. 1693
na pozemku parc. č. 1591/2 v k. ú. Hlásná Třebaň.
10. vyhlášení záměru prodat pozemek parc. č. 1773/9 v k. ú. Hlásná Třebaň
11. výši stočného pro rok 2018 ve výši 55,- Kč za m³.

V Hlásné Třebani dne 19. června 2018
Zapsala: Jana Šváchová, Vnislav Konvalinka

Ověřovatelé zápisu:

__________________
Mgr. Karel Čech

_______________
Mgr. Vojtěch Musil

Starosta: Ing. Vnislav Konvalinka
Podpis:
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