Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
Jednání číslo

9/2019

Datum, čas

29. 4. 2019 od 19:00

Místo

Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu

Přítomni (9)

Tomáš Snopek, Vnislav Konvalinka, Michal Knor, Tomáš Přibyla, Jan Valenta,
Kateřina Gregorová, Miroslav Stříbrný, Jiří Krátký, Vojtěch Musil

Omluveni (0)
Hosté (0)
Zápis zapsal

Jiří Krátký

Ověřovatelé zápisu

Kateřina Gregorová, Vojtěch Musil

1 Zahájení
1.1 Organizační opatření
Návrh: Tomáš Snopek navrhl za zapisovatele Jiřího Krátkého a za ověřovatele zápisu Kateřinu
Gregorovou a Vojtěcha Musila.
Usnesení 19/09/01: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň volí za zapisovatele jednání č. 9/2019 Jiřího
Krátkého a za ověřovatele Vojtěcha Musila a Kateřinu Gregorovou.
Hlasování: Pro (9) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, M. Knor, T. Přibyla, V. Musil, J. Valenta,
J. Krátký, K. Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0)

1.2 Program zasedání
Návrh: Starosta T. Snopek předložil návrh programu, který byl zveřejněn. T. Snopek navrhl doplnění
bodu „Různé“ o podbody o Delegace pravomocí pro rozpočtová opatření Obce Hlásná Třebaň
„Rozpočtové opatření“, „Příprava střednědobého výhledu obce“, „Věcná břemena“ a „Bezdrátový
rozhlas“. Zastupitel J. Krátký navrhli další doplnění o podbod „Strategický plán“.
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Program zasedání:
• Projektová dokumentace na lávku
• Zklidnění dopravy v obci
• Různé
o Delegace pravomocí pro rozpočtová opatření Obce Hlásná Třebaň
o Rozpočtové opatření č.1/2019
o Příprava střednědobého výhledu obce
o Věcná břemena
o Bezdrátový rozhlas
o Strategický plán
Usnesení 19/09/1.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje navržený program 9. zasedání.
Hlasování: Pro (9) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, M. Knor, T. Přibyla, V. Musil, J. Valenta, J.
Krátký, K. Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0)

2 Projektová dokumentace na lávku
Návrh: Starosta obce informoval o průběhu jednání s architektonickou kanceláří Stráský, Hustý a
partneři s. r. o. v rámci JŘBÚ. Cenová nabídka byla zpřesněna (např. průzkumy jsou v nabídce uvedeny
jako detailní). Dle finančního výboru zatím není k dispozici dotační titul na financování výstavby lávky.
Zastupitelstvo se shodlo na vyhodnocení JŘBÚ a uzavření smlouvy s kanceláří Stráský, Hustý a partneři
s. r. o., a to na celý rozsah nabídky s tím, že ve smlouvě bude uvedeno, že vypracování dokumentace
pro provedení stavby nové lávky bude zadáno až v případě, že bude známý dotační titul na realizaci.
Proto, aby bylo možné potenciálně žádat o dotace, je nezbytné zpracovat dokumentaci do fáze
stavebního povolení a získat stavební povolení jak na vybudování nové, tak odstranění staré lávky.
Zpracování do dokumentace v tomto rozsahu bude stát obec celkem 3.280.068,- včetně DPH.
Zastupitel T. Přibyla navrhl ve smlouvě zakotvit způsob přepočítání ceny v případě, že necháme
zpracovat i prováděcí projekt s časovým odstupem od zpracování dokumentace pro stavební povolení.
Usnesení 19/09/02: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje nabídku projekční kanceláře Stráský,
Hustý a partneři s.r.o. na zpracování projektové dokumentace na novou lávku včetně odstranění
stávající lávky ze dne 26. 4. v celkové výši 4.717.548,- Kč včetně DPH a ukládá starostovi uzavřít
smlouvu s dodavatelem, ve které dodavatel zahájí práce na vypracování projektové dokumentace pro
provedení stavby až po vydání pokynu ze strany objednatele. V první etapě bude provedena dílčí část
dokumentace v celkové částce 3.280.068,- Kč.
Hlasování: Pro (9) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, M. Knor, T. Přibyla, V. Musil, J. Valenta,
J. Krátký, K. Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0)
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3 Zklidnění dopravy v obci
Návrh: T. Snopek prezentoval souhrn návrhů zastupitelů k zadání projektu na koncepční řešení
dopravní situace v obci. Zadání obsahuje tyto hlavní body:
-

-

Návrh na zpomalení dopravy v obci – zadáním je najít způsob jak snížit rychlost projíždějících
aut v obci, individuálně v každé z částí obce (Plovárna, střed obce, Rovina atp.) Zvážit způsob
-dopravní značení/zužování, retardéry/radary atp.
Zpracování koncepce parkování v obci.
Řešení cyklodopravy – napojení na stávající cyklostezku. Návrh bude respektovat požadavek
nesměřovat cyklodopravu do zastavěných částí obce.
Zpracování koncepce pěší dopravy v obci.
Zúžení křižovatky v ul. Mořinská.
Návrh revize dopravního značení v obci.
Řešení problematických míst na komunikacích.

Zastupitelstvo se shodlo na potřebě řešit uvedené problémy koncepčně a oslovit dopravní experty,
kteří by mohli navrhnout efektivní řešení těchto problémů. Zastupitelé pověřili starostu obce
oslovením projekčních kanceláří, které by mohly studii zpracovat.
Usnesení 19/09/03: Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce získat a předložit zastupitelům
nejméně tři nabídky na zpracování studie dopravy v obci do 27. 5. 2019.
Hlasování: Pro (9) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, M. Knor, T. Přibyla, V. Musil, J. Valenta,
J. Krátký, K. Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0)

4 Různé
4.1 Delegace pravomocí pro rozpočtová opatření Obce Hlásná Třebaň
na rok 2019
Návrh: Předseda finančního výboru Miroslav Stříbrný prezentoval návrh Delegace pravomocí pro
rozpočtová opatření Obce Hlásná Třebaň na rok 2019. Delegace pravomocí pro strarostu a srávce
rozpočtu pro provádění operativních změn rozpočtu, plně koresponduje s delegacemi platnými pro
rok 2018.
Usnesení 19/09/4.1: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje Delegace pravomocí pro rozpočtová
opatření Obce Hlásná Třebaň na rok 2019 v navrženém znění. .
Hlasování: Pro (9) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, M. Knor, T. Přibyla, V. Musil, J. Valenta,
J. Krátký, K. Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0)
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4.2 Rozpočtové opatření č. 1/2019
Návrh: Předseda finančního výboru Miroslav Stříbrný přednesl návrhu rozpočtového opatření č.
1/2019 týkající se navýšení příjmů v Pol. 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR o 22.900,00 Kč, jde
o skutečnost týkající se reálné výši obdržené dotace ze SR. Současně je navyšována Pol.8115 Změna
stavu krátkodobých prostředků o 22.900,00 Kč. Vzhledem k tomu, že šlo o příjem s vazbou na SR,
provedla pí. účetní úpravu rozpočtu neprodleně před koncem účetního období ve kterém byla dotace
obdržena a následné schválení je nápravným krokem.
Usnesení 19/09/4.1: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 a
ukládá starostovi jej zveřejnit v předepsané lhůtě.
Hlasování: Pro (9) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, M. Knor, T. Přibyla, V. Musil, J. Valenta,
J. Krátký, K. Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0)

4.3 Příprava střednědobého rozpočtového výhledu obce
Návrh: Předseda finančního výboru Miroslav Stříbrný prezentoval zastupitelstvu návrh střednědobého
výhledu rozpočtu obce na roky 2020 – 2022
Usnesení 19/09/4.1: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň bere na vědomí návrh střednědobého výhledu
rozpočtu obce a ukládá starostovi zveřejnit tento návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce,
tak aby mohl být v zastupitelstvem v zákonné lhůtě projednán.
Hlasování: Pro (9) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, M. Knor, T. Přibyla, V. Musil, J. Valenta,
J. Krátký, K. Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0)

4.4 Věcná břemena
Návrh: T. Snopek přednesl návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene inženýrské
sítě ve prospěch p. Ing. Michala Koláře a Ing. Ivety Kolářové bytem Karlštejnská 240, Hlásná Třebaň,
26718 Karlštejn – pro parc. č. 163/1, z parc. č. 95/1, v k. ú. Hlásná Třebaň, kteří hodlají zahájit výstavbu
vodovodní přípojky a kanalizační přípojky a návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene inženýrské sítě ve prospěch p. Ing. Miroslava Rejfíře, bytem Štichova 651, 149 00 Praha 4 a
Sylvie Rejfířové, bytem Pod Harfou 943/36, 190 00 Praha 9 Vysočany pro prac č. 1059, z parc č. 1050/1,
kteří hodlají zahájit stavbu vodovodní přípojky.
Usnesení 19/09/4.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje záměr uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti na inženýrské sítě mezi Obcí Hlásná Třebaň a p. Ing. Michalem Kolářem a
Ing. Ivetou Kolářovou, bytem Karlštejnská 240, Hlásná Třebaň, 26718 Karlštejn – pro parc. č. 163/1, z
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parc. č. 95/1, v k. ú. Hlásná Třebaň dle předloženého návrhu a pověřuje starostu obce uzavřením
smlouvy.
Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti na inženýrské sítě mezi Obcí Hlásná Třebaň a p. Ing. Miroslavem Rejfířem, bytem Štichova
651, 149 00 Praha 4 a Sylvií Rejfířovou, bytem Pod Harfou 943/36, 190 00 Praha 9 Vysočany pro prac
č. 1059, z parc č. 1050/1 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy.
Hlasování: Pro (9) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, M. Knor, T. Přibyla, V. Musil, J. Valenta,
J. Krátký, K. Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0)

4.5 Bezdrátový rozhlas a povodňový plán
Návrh: Starosta T. Snopek informoval o výsledku jednání ke snížení nákladů na projekt vybudování
bezdrátového rozhlasu. Výzva v rámci Operačního programu Životní prostředí bude ukončena 3. 6.
2019 a jedná se pravděpodobně o poslední výzvu v tomto programovém období. Předpokládané
celkové náklady projektu byly sníženy na 1.645.000 Kč včetně DPH a předpokládaná spoluúčast
z rozpočtu obce je tudíž 470.000 Kč. Zastupitel M. Knor navrhl rozšířit pokrytí bezdrátovým rozhlasem
i ulice Nad Lesíkem a Slunečná na Rovinách. Zastupitelé v diskusi opakovali argumenty pro (jedná se o
poslední výzvu, ve které bude možné získat na projekt dotaci, rozhlas bude přínosný v krizových
situacích) i proti (nejedná se o prioritu obce) z předchozího jednání.
Usnesení 19/09/4.3: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje záměr podat žádost o dotaci na
projekt vybudování bezdrátového rozhlasu do Operačního programu Životní prostředí s celkovými
náklady do 1.645.000 Kč včetně DPH a výší spoluúčasti obce do 470.000 Kč a ukládá starostovi žádost
o dotaci podat.
Hlasování: Pro (5) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, M. Knor, V. Musil, Proti (2) – T. Přibyla, J.
Valenta, Zdrželi se (2) – K. Gregorová, J. Krátký – návrh byl přijat.

4.6 Strategický plán rozvoje obce
Návrh: J. Krátký informoval o jednání pracovní skupiny pro strategický plán dne 25. 4., na kterém ing.
arch. Zuzana Kučerová prezentovala výsledek architektonicko-urbanistické studie. Pracovní skupina se
shodla na návrhu vize obce: „Hlásná Třebaň a Rovina je aktivní, inspirující, motivující a pečující
komunitou, přívětivou k obyvatelům všech věkových skupin. Je to klidné, čisté a bezpečné místo pro
bydlení s kvalitní infrastrukturou, venkovským charakterem, spolupracující s okolními obcemi.“
Pro naplnění cíle byly definovány cíle ve čtyřech prioritních oblastech (Infrastruktura, Životní prostředí,
Komunita, kultura a služby a Ekonomika a podmínky rozvoje). Návrh vize a cílů budou zveřejněny
k připomínkám občanů. Další schůzka pracovní skupiny se uskuteční 5. 6. od 18 hodin.
Usnesení 19/09/4.4: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň bere na vědomí informaci z přípravy
strategického plánu rozvoje obce.
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Hlasování: Pro (9) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, M. Knor, T. Přibyla, V. Musil, J. Valenta,
J. Krátký, K. Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0)

Příští jednání zastupitelstva
Jednání číslo

10/2019

Datum, čas

13.5.2019

Místo

Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu

Zapisovatel

Vojtěch Musil

Ověřovatelé:

Mgr. Vojtěch Musil

.…………………………………………….. dne ………………………

Ing. Arch. Kateřina Gregorová …………………………………………………dne ……………………...

Starosta: Ing. Tomáš Snopek
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