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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 

  

 

1 Zahájení 

1.1 Organizační opatření 

Návrh: Tomáš Snopek navrhl za zapisovatele Tomáše Přibylu a za ověřovatele zápisu Miroslava 

Stříbrného a Michala Knora. 

 

Usnesení 20/09/01: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň volí za zapisovatele Tomáše Přibylu a za 

ověřovatele Miroslava Stříbrného a Michala Knora. 

 

Hlasování: 

Pro: (7) Tomáš Snopek, Michal Knor, Miroslav Stříbrný, Jan Valenta, Jiří Krátký,  Vojtěch Musil, Tomáš 

Přibyla, Proti: (0), Zdržel se: (0) 

 

 

 

 

Jednání číslo 9/2020 

Datum, čas 11. 5. 2020 od 19:00 

Místo Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu 

Přítomni (7) Tomáš Snopek, Michal Knor, Miroslav Stříbrný, Jan Valenta, Jiří Krátký, 

Vojtěch Musil, Tomáš Přibyla 

Omluveni (2) Kateřina Gregorová, Vnislav Konvalinka 

Hosté (0)  

Zápis zapsal Tomáš Přibyla 

Ověřovatelé zápisu Miroslav Stříbrný, Michal Knor 
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1.2 Program zasedání 

Návrh: Starosta T. Snopek předložil návrh programu, který byl zveřejněn. T.Snopek navrhl přidat do 
bodu různé body: 

o Aktualizace vyhlášek 
o Cyklopřístřešek 
o Chodník ke hřbitovu 
o Nový člen „Finančního výboru“ 
o Nový člen „Výboru pro komunikaci“ 

 

 
 

 

Program zasedání: 

• Zadávací dokumentace – projekt dětského hřiště 

• Darovací smlouva – Ing. Svoboda 

• Prodloužení vodovodu – ul. Chatařská 

• Právní analýza – vypouštění odpadních vod 

• Věcná břemena 

• Různé 

o Aktualizace vyhlášek 
o Cyklopřístřešek 
o Chodník ke hřbitovu 
o Nový člen „Finančního výboru“ 
o Nový člen „Výboru pro komunikaci“ 

 
 

Usnesení 20/09/1.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje navržený program zasedání. 

 

Hlasování: 

Pro: (7) Tomáš Snopek, Michal Knor, Miroslav Stříbrný, Jan Valenta, Jiří Krátký, Vojtěch Musil, Tomáš 

Přibyla, Proti: (0), Zdržel se: (0) 

 

2 Zadávací dokumentace hřiště 

 
Návrh: K projektu dětské hřiště, na který se obci podařilo získat dotaci ve výši 490 tis byly na veřejné 

schůzce s maminkami vybrány prvky od společnosti hřiště.cz. Pokud bychom dodrželi navrženou 

sestavu, kterou požadujeme, znamenal by doplatek pro obec 35 tis Kč. Návrh dokumentace, která by 

zároveň sloužila jako dokumentace ke zpracování nabídky byla zaslána zastupitelům. Zastupitelstvo 

prodiskutovalo následující postup.  
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Ve středu 13.5. od 17:00 bude upřesněn rozsah hracích prvků. Pro upřesnění zadávací dokumentace 

bude zadáno výběrové řízení k přípravě realizace. Konečné rozhodnutí proběhne na příštím 

zastupitelstvu. 

   

Usnesení 19/19/02: Zastupitelstvo souhlasí s navrženým postupem. 

 

Hlasování: 

Pro: (7) Tomáš Snopek, Michal Knor, Miroslav Stříbrný, Jan Valenta, Jiří Krátký, Vojtěch Musil, Tomáš 

Přibyla, Proti: (0), Zdržel se: (0) 

 

 

3 Darovací smlouva – Ing. Svoboda 
 

Návrh: Pan Stanislav Svoboda realizoval prodloužení vodovodního řadu v ulici Pod Svahem pro přípojky 

pro jednotlivé přilehlé pozemky z vlastních zdrojů. Montážní práce díla provedla firma Aquaconsult, 

s.r.o., provozovatel vodovodního řadu v obci.  

Na základě zákona č. 274/2001 Sb., § 8 odst. 3 o úpravě povinnosti zajištění kvalitního a plynulého 

provozování vodovodu, a to částí provozně souvisejících, rozhodl se stavebník darovat obci, po 

souhlasném kolaudačním rozhodnutím, provedenou a zkolaudovanou stavbu – prodloužení 

vodovodního řadu T3.  

Návrh darovací smlouvy byl zaslán zastupitelům v podkladech.  

  

Usnesení 20/09/03: Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy, pokud budou před podpisem 

smlouvy přiloženy doklady ke kolaudaci a dále bude zřízeno věcné břemeno umožňující přístup na 

soukromý pozemek za účelem údržby a oprav vodovodu. 

 

  

Hlasování: 

Pro: (7) Tomáš Snopek, Michal Knor, Miroslav Stříbrný, Jan Valenta, Jiří Krátký,  Vojtěch Musil, Tomáš 

Přibyla, Proti: (0), Zdržel se: (0) 

 

4 Prodloužení vodovodu ul. Chatařská 

 
Návrh: Na obecní úřad přišel dopis od občanů z ulice Chatařská. Rádi by prodloužení vodovodního řadu 

pod obecní cestou, která má katastrální číslo 1961 a majitelem je obec. Většina majitelů pozemků 

sousedících s touto cestou přípojku na vodu nemá a i zdejší studny lze využívat pouze minimálně. 

Vodovodní řad by se napojil na existující vodovod v ul. Řevnická. 

Většina majitelů pozemků sousedících s cestou 1961 je ochotna se na vybudování takové vodovodní 

odbočky finančně podílet. Tím by se náklady na vybudování takové vodovodní odbočky plně pokryly 

právě z peněz majitelů sousedních pozemků a obec by nemusela do této vodovodní odbočky 

investovat vlastní peníze. 
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Usnesení 20/09/04: Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením vodovodu za předpokladu, že bude 

financován obyvateli v ul. Chatařská a bude umístěn v okraji komunikace tak, aby v budoucnu bylo 

možné umístění rozvodů kanalizace popř. jiných inženýrských sítí. 

 

   

Hlasování: 

Pro: (7) Tomáš Snopek, Michal Knor, Miroslav Stříbrný, Jan Valenta, Jiří Krátký,  Vojtěch Musil, Tomáš 

Přibyla, Proti: (0), Zdržel se: (0) 

5 Právní analýza vypouštění odpadních vod 

 
Návrh: Na jednom z únorových zasedání zastupitelstva byl starosta pověřen zadat právní kanceláři 

analýzu, zda může obec nařídit občanům připojení na místní kanalizaci a jak kontrolovat vývoz jímek. 

Výsledek od právní kanceláře byl zastupitelů zaslán v podkladech. Zastupitelstvo diskutovalo o této 

problematice. 

 

Usnesení 20/09/05: Zastupitelstvo pověřuje starostu obce konzultovat možný postup s vodoprávním 

úřadem, dále pak pověřuje Výbor pro komunikaci o výsledku informovat občany formou třebaňského 

Zpravodaje.  

  

Hlasování: 

Pro: (7) Tomáš Snopek, Michal Knor, Miroslav Stříbrný, Jan Valenta, Jiří Krátký,  Vojtěch Musil, Tomáš 

Přibyla, Proti: (0), Zdržel se: (0) 

 

6 Věcná břemena 

 
Návrh: Bod byl vypuštěn 

 

Usnesení 20/09/06: Bod byl vypuštěn 

  

Hlasování: 

Pro: (7) Tomáš Snopek, Michal Knor, Miroslav Stříbrný, Jan Valenta, Jiří Krátký,  Vojta Musil, Tomáš 

Přibyla, Proti: (0), Zdržel se: (0) 

 

7 Různé 
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7.1 Aktualizace vyhlášek 

 
Návrh: Předseda finančního výboru představil zastupitelům aktualizaci vyhlášky o místních poplatcích 

po úpravách požadovaných zastupiteli na zasedání dne 3.2.2020. 

 

Zastupitelé požadovali: 

- vytvořit jednu poplatkovou vyhlášku a sloučit do ní čtyři navrhované,  

- poplatky za veřejná prostranství – v příloze chybí mapa nebo seznam s vyjmenováním veřejných 

prostranství v obci, které podléhají poplatku Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 3  

- výše sankce za neodvedení poplatků – zastupitelé se shodli na sankci ve výši dvojnásobku poplatku  

- vstupné – v osvobození od poplatku jsou uvedeny „místně příslušné organizace pracující s mládeží“, 

což je velmi vágní vymezení – je třeba zpřesnit – např. spolky a organizace se sídlem v obci Hlásná 

Třebaň pracující s mládeží 

 

 

Usnesení 20/09/7.1: Z důvodu pozdního zaslání upravené vyhlášky, zastupitelstvo odložilo tento bod 

k projednání na nejbližší následující jednání zastupitelstva. 

  

Hlasování: 

Pro: (7) Tomáš Snopek, Michal Knor, Miroslav Stříbrný, Jan Valenta, Jiří Krátký,  Vojtěch Musil, Tomáš 

Přibyla, Proti: (0), Zdržel se: (0) 

 

7.2 Cyklopřístřešek u lávky 

 

Návrh: Po předběžném průzkumu Stavebního výboru byla prezentována předběžná cena 

cyklopřístřešku okolo 100.000 Kč. Umístění a konečnou podobu cyklopřístřešku prověří starosta Tomáš 

Snopek s projektanty připravované lávky. 

 

Usnesení 20/09/7.2: Zastupitelstvo bere na vědomí 

 

Hlasování: 

Pro: (7) Tomáš Snopek, Michal Knor, Miroslav Stříbrný, Jan Valenta, Jiří Krátký,  Vojtěch Musil, Tomáš 

Přibyla, Proti: (0), Zdržel se: (0) 

 

7.3 Chodník ke hřbitovu. 

 

Návrh: Starosta obce informoval zastupitele o nutnosti co nejdříve dopracovat zadávací dokumentaci 

na výběr dodavatele bezbariérového chodníku ke hřbitovu.  
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Usnesení 20/09/7.3: Zastupitelstvo pověřuje starostu zajištěním zpracování zadávací dokumentace 

paní Kloučkovou ze Sdružení místních samospráv.. 

 

Hlasování: 

Pro: (7) Tomáš Snopek, Michal Knor, Miroslav Stříbrný, Jan Valenta, Jiří Krátký,  Vojtěch Musil, Tomáš 

Přibyla, Proti: (0), Zdržel se: (0) 

 

7.4  Nový člen Finančního výboru 

Návrh: Předseda finančního výboru Miroslav Stříbrný navrhl doplnit finanční výbor o  nového člena 

Ing. Gabrielu Duškovou, jako náhradu za odstupující Ilonu Gartovou. 

 

Usnesení 20/09/7.4: Zastupitelstvo schvaluje nového člena Finančního výboru Ing. Gabrielu 

Duškovou 

 

Hlasování: 

Pro: (6) Tomáš Snopek, Michal Knor, Miroslav Stříbrný, Jan Valenta, Jiří Krátký,  Vojtěch Musil, Tomáš 

Přibyla, Proti: (0), Zdržel se: (0) 

 

 

 

7.5 Nový člen Výboru pro komunikaci 

Návrh: Předseda Výboru pro Komunikaci Jiří Krátký navrhl nového člena komise Mgr. Kláru 

Kovaříkovou, která bude dále ve funkci - zástupce šéfredaktora. 

Dále pak byla navržena odměna Mgr. Kláře Kovaříkové za náklady spojené s funkcí zástupce 

šéfredaktora ve výši 1000Kč/měs. 

 

 

Usnesení 20/09/7.5: Zastupitelstvo schvaluje nového člena Mgr. Kláru Kovaříkovou a dále pak 

schvaluje finanční odměnu za náklady spojené s funkcí- zástupce šéfredaktora. 

 

Hlasování: 

Pro: (7) Tomáš Snopek, Michal Knor, Miroslav Stříbrný, Jan Valenta, Jiří Krátký,  Vojtěch Musil, Tomáš 

Přibyla, Proti: (0), Zdržel se: (0) 

Příští jednání zastupitelstva 

Jednání číslo 10/2020 
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Ověřovatelé:                          
         Miroslav Stříbrný        .…………………………………………….. dne ……………………… 

 
 
 
 
                                                Michal Knor       …………………………………………………dne ……………………... 
 
 
 
 
           Starosta:                Tomáš Snopek      …………………………………………………dne …………………….. 
  

Datum, čas 20.5.2020 

Místo Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu 

Zapisovatel: Tomáš Snopek 

 

 


