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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 

  

 

1 Zahájení 

1.1 Organizační opatření 

Návrh: Tomáš Snopek navrhl za zapisovatele Jana Valentu a za ověřovatele zápisu Kateřinu 

Gregorovou a Miroslava Stříbrného. 

 

Usnesení 20/27/1.1: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň volí za zapisovatele Jana Valentu a za 

ověřovatele Kateřinu Gregorovou a Miroslava Stříbrného.  

 

Hlasování: Pro (8) Tomáš Snopek, Michal Knor, Jiří Krátký, Jan Valenta, Vnislav Konvalinka, Kateřina 

Gregorová, Miroslav Stříbrný, Tomáš Přibyla, Proti (0), Zdržel se (0) 

 

1.2 Program zasedání 

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

 

Jednání číslo 27/2020 

Datum, čas 17. 12. 2020 od 19:00 do 20:15 

Místo Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu, přenášeno on-line  

https://meet.google.com/thy-nqdu-doq 

Přítomni (8) Tomáš Snopek, Michal Knor, Jiří Krátký, Jan Valenta, Vnislav Konvalinka, 

Kateřina Gregorová, Tomáš Přibyla, Miroslav Stříbrný 

Omluveni (1) Vojtěch Musil 

Hosté  Kulhánek, Liška, Černoch, Polanecký, Fára 

Zápis zapsal Jan Valenta 

Ověřovatelé zápisu Kateřina Gregorová, Miroslav Stříbrný 

https://meet.google.com/thy-nqdu-doq
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Program zasedání: 

• Zpráva o činnosti 

• Návrh rozpočtu na rok 2021 

• Diskuze 

• Závěr 
 

Hlasování: Pro (8) Tomáš Snopek, Michal Knor, Jiří Krátký, Jan Valenta, Vnislav Konvalinka, Kateřina 

Gregorová, Miroslav Stříbrný, Tomáš Přibyla, Proti (0), Zdržel se (0) 

 

 

Usnesení 20/27/1.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje navržený program zasedání. 

 

2 Zpráva o činnosti 

 
Návrh: Starosta informoval o činnosti zastupitelstva a občanů v době pandemie Covid 19. Starosta 

poděkoval občanům za odpovědný přístup k pandemii. Starosta shrnul aktuální investiční projekty: 

- Prodloužení vodovodních řadů v Třebani a na Rovinech s náklady 3 mil. Kč a získanou dotací 

1,9 mil. Kč.   

- II etapa kanalizace s investičními náklady 39,6 mil. Kč a získanou dotací 25 mil. Kč 

- Bezbariérový chodník ke hřbitovu 3,1 mil.  Kč a získanou dotací 1,6 mil. Kč  

- Rekonstrukce veřejného osvětlení s náklady 1,8 mil. Kč a získanou dotací 1,7 mil. Kč 

- Bezdrátový rozhlas s náklady 1,6 mil. Kč a získanou dotací 1,2 mil. Kč. 

- Dětské hřiště u řeky s náklady 1,2 mil. Kč a získanou dotací 0,93 mil. Kč. 

- Rekonstrukce ulic Ječná a Ovesná s náklady 4,5 mil. Kč a získanou dotací 3,8 mil. Kč 

- Drobné akce – svítidla na Mořinské, náves na Rovinách, dobudování stezek (HT a Rovina), 

Projekt stezky na Karlštejn (delší akce) 

- Zlepšení systému sběru bioodpadu  

- Zlepšení svozu do všech ulic v obci 

- Nový zpravodaj (nový grafický vzhled – ocenění v soutěži „Radniční listy roku“ a speciální 

cena v soutěží „Zlatý erb“ 

Plány pro rok 2021 

- Kanalizace na Rovinech – získání stavebního povolení a podání žádosti o dotaci 

- Kompostery – dotace již získaná, zahájeno VŘ na dodavatele 

- Projekt nové lávky – získání stavebního povolení 

- Studie zklidnění dopravy - dokončení 

- Revitalizace požární nádrže na Rovinách 

- Příprava projektu sběrného dvora 

- Obnova místních komunikací 

- Stezka Hlásná Třebaň - Karlštejn 
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Usnesení 20/27/02:  Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti. 

 

 

 

3 Návrh rozpočtu na rok 2021 
 

Návrh:  Miroslav Stříbrný představil návrh rozpočtu na rok 2021. Byly prezentovány předpokládané 

příjmy pro rok 2021 s ohledem na aktuální vývoj v rámci Covid 19. Dále byly prezentovány 

předpokládané výdaje na rok 2021. Byly prezentovány jednotlivé položky příjmů a výdajů. Příjmy jsou 

navrženy ve výši 41 223 175,- Kč, výdaje ve výši 58 926 366,- Kč, schodek rozpočtu je 17 703 191,- Kč. 

Návrh rozpočtu je přiložen k zápisu.  

 

Usnesení 20/27/03: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje navržený rozpočet pro rok 2021 

v paragrafovém znění. Rozpočet byl schválen jako schodkový. 

 

  

Hlasování: Pro (8) Tomáš Snopek, Michal Knor, Jiří Krátký, Jan Valenta, Vnislav Konvalinka, Kateřina 

Gregorová, Miroslav Stříbrný, Tomáš Přibyla, Proti (0), Zdržel se (0) 

 

4 Diskuze občanů 

 
Diskuze probíhala formou dotazů účastníků jednání, kteří posílali dotazy do on-line chatu 

zastupitelstva. Dotazy a odpovědi následují: 

 

Pan Kulhánek: ulice Mořinská – možnost rozšíření a zvýšení bezpečnosti  

Odpověď: Ulici má ve vlastnictví KSUS. V současné době probíhá dopravní studie bezpečnosti, ve 

které se ulice Mořinská rovněž řeší. Obec seznámí s výsledky studie vlastníka komunikace KSUS a 

bude požadovat řešení.  

 

Pan Liška:  Jaké je zabezpečení proti vandalům v obci? 

Odpověď: Obec má nasmlouvanou obecní policii, opravuje a doplňuje veřejné osvětlení a uvažuje o 

navýšení počtu hodin činnosti policie v obci 

 

Pan Liška: Plánuje zastupitelstvo zdražení odpadů a dalších poplatků? 

Odpověď: Zdražení zastupitelstvo neplánujeme, ale minulé zdražení bylo způsobeno zvýšenou cenou 

za svoz odpadů od svozové firmy. I přes oslovení dalších svozových firem se nepodařilo cenu snížit. 

Dále se obec bude snažit motivovat občany k důslednému třídění odpadů, protože jedině tak lze 

dlouhodobě cenu udržet.   

Cena za stočné se musí zvyšovat podle úrovně inflace, protože je Obec zavázána schválenou finanční 

analýzou. 
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Marián Černoch: Kdy bude zahájena práce na II etapě kanalizace. Kdy se budou provádět přípojky a 

vybírat poplatky? 

Odpověd: Práce budou zahájeny na začátku roku 2021. Každý bude kontaktován stavbyvedoucím a 

bude s ním řešen konkrétní termín provedení přípojky a případného omezení v okolí objektu. Cena za 

přípojku byla odsouhlasena na 15 tis. Kč.  

Mariám Černoch: Bude řešeno zmenšení dopravy v obci?  

Odpověď: V současné době probíhá studie dopravy, která řeší rovněž zmenšení intenzity dopravy v 

obci. O výsledcích Vás budeme informovat 

 

Nikdo z dalších hostů neměl další dotazy.  

 

Příští jednání zastupitelstva 

Ověřovatelé:                          
        Kateřina Gregorová       .…………………………………………….. dne ……………………… 

 
 
 
 
                                          Miroslav Stříbrný   …………………………………………………dne ……………………... 
 
 
 
 
           Starosta:                Tomáš Snopek      …………………………………………………dne …………………….. 
  

Jednání číslo 1/2021 

Datum, čas 18.1.2021 

Místo Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu 

Zapisovatel: Tomáš Přibyla 

 

 


