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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 Vojtěcha 

Musila a Kateřinu Gregorovou. 

 

Usnesení 20/03/01: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň volí za zapisovatele Miroslava Stříbrného a za 

ověřovatele Vojtěcha Musila a Kateřinu Gregorovou. 

 

Hlasování: Pro (6) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, J. Valenta, V. Musil, K. Gregorová, Proti (0), 

Zdržel se (0) 

1.2 Program zasedání 

Návrh: Starosta T. Snopek předložil návrh programu, který byl zveřejněn. T.Snopek navrhl přidat do 
bodu různé bod „Smlouvy o zajištění autorského dozoru na akci II.etapa kanalizace a prodloužení 
vodovodních řadů “, „Řešení pohledávek“ , „Příspěvky spolků na kulturní akce pro rok 2020“, „Účast 
v el. Dražbě pozemku paní Skořepové“, „Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 
106/1999 Sb.“ , Prodej pozemků Obce“. Jelikož se na zasedání zastupitelstva dostavil pan Šmehlík 
s žádostí o podporu „Želeničářského běhu“ v obci, byl tento bod zařazen do programu jako první.  

Jednání číslo 3/2020 

Datum, čas 20. 1. 2019 od 19:00 

Místo Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu 

Přítomni (6) T. Snopek, V. Musil, V. Konvalinka, M. Stříbrný, J. Valenta,  K. Gregorová 

Omluveni (3) Michal Knor, Tomáš Přibyla, Jiří Krátký 

Hosté (1) Pan Šmehlík 

Zápis zapsal Miroslav Stříbrný 

Ověřovatelé zápisu Vojtěch Musil, Kateřina Gregorová 
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Program zasedání: 

• Železničářský běh 

• Vyhlášené dotační tituly Středočeského kraje pro rok 2020 

• Projektová dokumentace nové lávky 

• Projekt rekonstrukce povrchu ul. Ovesná 

• III. Etapa prodloužení vodovodních řadů 

• Různé 
o Smlouvy o zajištění autorského dozoru 
o Řešení pohledávek 
o Příspěvky spolkům na kulturní akce pro rok 2020 
o Účast v el. Dražbě na nákup pozemku … 
o Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb, 
o Prodej pozemků obce 

 

Hlasování: Pro (6) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, J. Valenta, V. Musil, K. Gregorová, Proti (0), 

Zdržel se (0) 

 

Usnesení 20/03/1.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje navržený program zasedání. 

2 Železničářský běh – Hlásná Třebaň 

 
Návrh: Na jednání se dostavil pan Šmehlík, aby přednesl zastupitelstvu návrh zorganizování běžeckého 

závodu v obci. Pan Šmehlík byl ochoten první ročník běhu organizačně zajistit a prostřednictvím svého 

zaměstnavatele finančně podpořit. Jde o běh za účasti železničářů, otevřený pro širokou veřejnost a 

pro různé kategorie běžců.  

Obec by měla být mediálním partnerem.  

Požadavky na obec: 

- Finanční požadavky na obec žádné. 

- Podpora při záboru veřejného prostranství – parkoviště + krátkodobá uzavírka dopravy 

směrem od české hospody směr Mořina. 

- Pomoc při nalezení 10ti dobrovolníků 

 

Usnesení 20/03/2:  Zastupitelstvo bere na vědomí záměr pana Šmehlíka, akci podporuje. Obec 

nebude spoluorganizátorem akce a doporučuje oslovit s žádostí o součinnost, či zastřešení akce 

místní Sokol.  

 

Hlasování: Pro (6) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, J. Valenta, V. Musil, K. Gregorová, Proti (0), 

Zdržel se (0) 
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3 Vyhlášené dotační tituly Středočeského kraje 

 
Návrh: Starosta informoval o skutečnosti, že je možné opět žádat o granty na podporu kultury. 

Dle dohody z minulého zastupitelstva pracuje obec na přípravě žádosti o dotaci z fondů Středočeského 

kraje. Máme rozpracovány dvě žádosti: 

 

Z Fondu IZS a podpory dobrovolných hasičů na nákup 8ks ochranných oděvů. Celkové náklady projektu 

činí 123 745Kč. Výše dotace 95% 117 558Kč, spolufinancování obce 6187Kč. 

 

Z Fondu životního prostředí a zemědělství na rozšíření vodovodních řadů. Vysoutěžená cena s DPH 

2.927.332,32 Kč. Spoluúčast 31 % tedy 907.473,01 Kč.  Doporučujeme tuto spoluúčast jelikož je za ní 

30 bodů, pokud dáme nižší, tak jen 15 bodů, (tj. 16-30% spoluúčast) Výše dotace: 2.019.859,30 Kč 

 

Usnesení 20/03/03: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebáň schvaluje:  

 

Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu na podporu IZS a dobrovolných hasičů na rok 2020 

na nákup ochranných oděvů ve výši 123 745Kč a zavazuje a zavazuje se ke spolufinancování projektu 

z rozpočtu obce ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí dotace.   

 

Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životní prostředí a zemědělství na rok 2020 na 

rozšíření vodovodních řadů ve výši  2 927 332,31 Kč a zavazuje se ke spolufinancování projektu 

z rozpočtu obce ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí dotace.   

 

Ukládá Kulturnímu a sociálnímu výboru připravit podklady a podat žádost o dotaci ze Středočeského 

kraje Fondu kultury a obnovy památek, v rámci Tematického zadání Podpora kultury. Účelem žádosti 

by mělo být získání dotace na pořízení 12 pánských a 12 dámských staročeských krojů s celkovým 

nákladem až 122 tis Kč a podílem obce max. 35%.  

 

Hlasování: Pro (6) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, J. Valenta, V. Musil, K. Gregorová, Proti (0), 

Zdržel se (0) 

 

4 Projektová dokumentace nové lávky 
 

Návrh: Projekční kancelář pana profesora Stráského vzhledem ke změně projektu okolí lávky si dovolila 

zaslat rekapitulaci a shrnutí změny rozsahu soutěžního návrhu, který byl předmětem soutěže a 

jednacího řízení bez uveřejnění. Zastupitelstvo diskutovalo další postup a případné změny projektu. 

Starosta informoval o posledním návrhu projektové kanceláře na úpravy projektu výstavby nové lávky, 

zejména pak úprav prostranství kolem ústí lávky.  

Projekt lávky ze strany Zadní Třebaně zůstává nezměněn. Diskutována byla především část na straně 

Hlásné Třebaně.  Zastupitelé diskutovali možnosti vybudování dočasného místa pro odkládání kol.  

Okolí lávky, pozemek pro volný čas a případně odkup pozemku pro místa K+R budou předmětem druhé 

zakázky. 
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Rekapitulace úprav: 

 

Po rekapitulaci provedených prací předkládáme následující přehled dopadu změn na cenu 

jednotlivých částí projektu DÚR+DSP: 

SO 010 Příprava staveniště – změnové požadavky nemají vliv na daný objekt a jeho cenu. 

SO 101, 102 Úprava zpevněných ploch u opěry 1 a 2 – vzhledem ke stavu rozpracovanosti (projektová 

dokumentace pro parkoviště, který nyní není požadováno, a pro navazující příjezdovou komunikaci 

byla už v podstatě vypracována) nabízíme slevu ve výši 15.000,- Kč bez DPH. 

SO 201 Lávka přes Berounku – změnové požadavky nemají vliv na daný objekt a jeho cenu. 

SO 501  Přeložka plynovodu – změnové požadavky nemají vliv na daný objekt a jeho cenu. 

SO 801 Vegetační úpravy – dopad na změnu rozsahu prací - odhad se zohledněním rozpracovanosti 

na původním řešení ve výši 6.000,- Kč bez DPH. 

Celková sleva ze smluvní ceny DÚR+DSP tedy činí 21.000,- Kč bez DPH. 

 

 

Usnesení 20/03/04:  

Zastupitelstvo souhlasí se změnou rozsahu díla a se změnou rozsahu ceny za dílo.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí připomínky pana Lišky vznesené na veřejném zasedaní a zanesené 

v zápisu č. 22/2019 v bodě č.4 ohledně využití přilehlých pozemků. Pan Liška má výhrady k využití 

přilehlého pozemku pouze za předpokladu, že na pozemku bude umístěno mobilní podium, či veřejný 

vstup do řeky Berounky.  

Zastupitelstvo rovněž ukládá panu Valentovi a paní Gregorové připravit návrh možného řešení 

parkování jízdních kol u současné lávky.  

 

Hlasování: Pro (6) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, J. Valenta, V. Musil, K. Gregorová, Proti (0), 

Zdržel se (0) 

5 Úprava povrchu v ulici Ovesná 

 

Usnesení 20/03/05: Zastupitelstvo obce odkládá tento bod na budoucí zasedání z časových důvodů. 

Bod bude projednán na nejbližším zasedání zastupitelstva. 

  

Hlasování: Pro (6) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, J. Valenta, V. Musil, K. Gregorová, Proti (0), 

Zdržel se (0) 

6 III. etapa prodloužení vodovodních řadů 

 
Návrh: Zastupitelům byla předložena cenová nabídka od Ing. Jiřího Jodla - ISP na zpracování 

projektové dokumentace na III.etapu prodloužení vodovodních řadů a to dle doporučení stavebního 

výboru v ul. Řevnická, v ul. Ve Vejtrži a v ul. Na Plovárně. Celková délka řadů je přibližně 1300 m. 

Projekt počítá s napojením na stávající vodovodní řad v ul. K Bunkru a v ul. Řevnická. Potrubí bude 
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ukládáno protlaky, tak aby se co nejméně poničila stávající asfaltová komunikace. Nabídnutá cena za 

zpracování DUR + DSP je ve výši:   

 

Vypracování společné dokumentace pro spojené  

územní řízení a stavební povolení  ...................................................     130 000,-Kč 

Položkový rozpočet a slepý rozpočet  ..............................................      7 500,-Kč 

Vypracování dokumentace pro územní souhlas přípojek   ..........................   1000,-Kč/přípojka 

 

Usnesení 20/03/06: Zastupitelstvo schvaluje předloženou cenovou nabídku a návrh smlouvy o dílo 

na provedení projektové dokumentace v ul. Ve Vejtrži, ul. Na plovárně a ul. Řevnická a pověřuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo. 

   

Hlasování: Pro (6) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, J. Valenta, V. Musil, K. Gregorová, Proti (0), 

Zdržel se (0) 

7   Různé 

7.1  Smlouva o zajištění autorského dozoru – II.etapa kanalizace  + 

prodloužení vodovodních řadů 

 

Návrh: V rámci podání žádosti o dotaci na II.etapu kanalizace + prodloužení vodovodních řadů je pro 

získání co největšího množství bodů vhodné aby měla obec s předstihem zajištěny služby autorského 

dozoru stavby. Zastupitelstvu byla předložena nabídka společnosti Projekt IV s.r.o. se sídlem Jilemnická 

707, 197 00 Praha Kbely, která zpracovávala dokumentaci ke splaškové kanalizaci. Předpokládaná cena 

za zajištění autorského dozoru pod dobu výstavby 24 měsíců je 198 000Kč bez DPH (hodinová sazba 

700Kč bez DPH/hodinu). Dále zastupitelstvo projednalo nabídku společnosti Ing. Jiří Jodl – ISP se sídlem 

Višňová 225, 252 25 Ořech, která zpracovávala dokumentaci k prodloužení vodovodních řadů. 

Předpokládaná cena za zajištění autorského dozoru pod dobu výstavby 24 měsíců obsahující 10 

návštěv je 20 000 Kč bez DPH. 

 

 

Usnesení 20/03/7.1: Zastupitelstvo schvaluje nabídku a návrh smlouvy o dílo od společnosti Projekt 

IV s.r.o. na zajištění autorského dozoru na stavbu kanalizace a pověřuje starostu obce podpisem 

smlouvy. 

  

Zastupitelstvo schvaluje nabídku a návrh smlouvy o dílo od společnosti Ing. Jiří Jodl - ISP na zajištění 

autorského dozoru na stavbu kanalizace a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

Hlasování: Pro (6) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, J. Valenta, V. Musil, K. Gregorová, Proti (0), 

Zdržel se (0) 
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7.2 Řešení pohledávek 

 
Návrh: Zastupitelstvu byl předložen seznam nedobytných pohledávek za poplatky v celkové výši 29 

446,- které je vhodné již odepsat a vyvést z účetnictví obce. Tento krok byl doporučen auditory obce. 

Úřadu se podařilo od začátku roku 2019 vymoci pohledávky v celkové výši 170 818 Kč 

 

Usnesení 20/03/7.2: Zastupitelstvo schvaluje: 

 

Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky paní Naděždy Příklenkové za odvoz odpadu ve výši 3 780,- 

Kč.  

 

Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky pana Pavla Práška za odvoz komunálního odpadu ve výši 2 

520,- Kč.  

 

Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky paní Miroslavy Novotné za odvoz komunálního odpadu ve 

výši 12 324,- Kč.  

 

Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky pana Aleše Janků za odvoz komunálního odpadu ve výši 3 

780,- Kč.  

 

Hlasování: Pro (6) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, J. Valenta, V. Musil, K. Gregorová, Proti (0), 

Zdržel se (0) 

 

7.3 Příspěvky spolkům na kulturní akce v roce 2020 

 
Návrh: Předseda kulturního výboru se omluvil ze zasedání a tak byl návrh odložen. 

 

Usnesení 20/03/7.3:  

 

Zastupitelstvo bere na vědomí 

 

Hlasování: Pro (6) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, J. Valenta, V. Musil, K. Gregorová, Proti (0), 

Zdržel se (0) 

 

7.4  Účast v el. Dražbě na nákup pozemků paní Skořepové 

 
Návrh: Zastupitelstvo plánovalo finálně schválit výši částky, do které je možné dražit pozemek par.c. 

166/16 jež byl v dražbě. Jistota již byla složena, registrace na portále provedena. V mezidobí byla však 

dražba zrušena a tak snaha obce přišla vniveč.  
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Usnesení 20/03/7.4:  

Zastupitelstvo bere na vědomí 

 

Hlasování: Pro (6) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, J. Valenta, V. Musil, K. Gregorová, Proti (0), 

Zdržel se (0) 

7.5 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 

106/1999 

Návrh: Zastupitelstvu byla předložena výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 

č.106/1999Sb. Za rok 2020.  

 

Usnesení 20/03/7.5:  Zastupitelstvo bere na vědomí výroční zprávu o poskytování informací dle zákona 

č. 106/1999 Sb za rok 2020 

 

Hlasování: Pro (6) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, J. Valenta, V. Musil, K. Gregorová, Proti (0), 

Zdržel se (0 

7.6   Prodej pozemků Obce  

Návrh: Zastupitelstvo obdrželo žádost paní Gabriely Mrovcové na odkup pozemků parc.č. 1766 o 

výměře 305m2 a parc.č. 1773/8 o výměře 143m2.  

Zastupitelstvo projednalo opětovně předložený návrh. Jde o pozemky přilehlé k obecní komunikaci 

s výhledem na možnost vjezdu větších vozidel dopravní obslužnosti, které v budoucnu mohou tyto 

pozemky z části potřebovat.  

 

Usnesení 20/03/7.6: Zastupitelstvo neschvaluje prodej těchto obecních pozemků s ohledem na 

možnost vjezdu větších vozidel dopravní obslužnosti, které v budoucnu mohou tyto pozemky z části 

potřebovat.  

 

Hlasování: Pro (6) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, J. Valenta, V. Musil, K. Gregorová, Proti (0), 

Zdržel se (0) 

7.7   Delegace pravomocí pro rozpočtová opatření obce 

Návrh: Předseda finančního výboru Miroslav Stříbrný prezentoval návrh Delegace pravomocí pro 

rozpočtová opatření Obce Hlásná Třebaň na období 2020 - 2022.  

 

Usnesení 19/09/4.1: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje Delegace pravomocí pro 

rozpočtová opatření Obce Hlásná Třebaň na období 2020 - 2022 v navrženém znění . 

 

Hlasování: Pro (6) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, J. Valenta, V. Musil, K. Gregorová, Proti (0), 

Zdržel se (0) 
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Příští jednání zastupitelstva 

Ověřovatelé:                          
 Mgr. Vojtěch Musil          .…………………………………………….. dne ……………………… 

 
 
 
 
           Ing. Arch. Kateřina Gregorová       …………………………………………………dne ……………………... 
 
 
 
 
           Starosta:   Ing. Tomáš Snopek      …………………………………………………dne …………………….. 
  

Jednání číslo 4/2020 

Datum, čas 23.1.2020 

Místo Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu 

Zapisovatel: Tomáš Snopek 

 

 


