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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 

 

 

1 Zahájení 

1.1 Organizační opatření 

Návrh: Tomáš Snopek navrhl za zapisovatele Vojtěcha Musila a za ověřovatele zápisu Jana Valentu a 
Vnislava Konvalinku. 
 
Usnesení 21/18/01: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň volí za zapisovatele Vojtěcha Musila a za 
ověřovatele Jana Valentu a Vnislava Konvalinku.  
 
Hlasování: Pro (9) T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, M. Knor, T. Přibyla, J. Valenta, J. Krátký, 
V.Musil, T.Hanč Proti (0), Zdržel se (0) 

1.2 Program zasedání 

Návrh: Starosta T. Snopek předložil návrh programu, který byl zveřejněn. Starosta navrhl do bodu 
Různé doplnit následující body „Příprava nových standardů dopravní obslužnosti Středočeského 
kraje“, „Územní plán“, „Stavba lávky - Smlouvy o přeložce plynárenského zařízení“  
 
Program zasedání: 
 

Jednání číslo 19/2021 

Datum, čas 25.10. 2021 od 19:00 

Místo Budova obecního úřadu obce Hlásná Třebaň 
 

Přítomni (9) Tomáš Snopek, Vnislav Konvalinka, Michal Knor, Jan Valenta, Vojtěch Musil, 

Jiří Krátký, Tomáš Přibyla, Miroslav Střibrný, Tomáš Hanč 

Omluveni (0)  

Hosté (0)  

Zápis zapsal Vojtěch Musil 

Ověřovatelé zápisu Jan Valenta, Vnislav Konvalinka 
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• Výsledky VŘ – požární nádrž na Rovinech 

• Dotace z fondu Středočeského kraje – II.etapa kanalizace 

• Odpadové hospodářství 

• Plán financování obnovy vodovodu v majetku obce Hlásná Třebaň 

• Darovací smlouva – pozemky pod chodníkem ke hřbitovu 

• Věcná břemena 

• Různé 
o Příprava nových standardů dopravní obslužnosti Středočeského kraje 
o Územní plán 
o Stavba lávky - Smlouvy o přeložce plynárenského zařízení 

 
 

 
Hlasování: Pro (9) T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, M. Knor, T. Přibyla, J. Valenta, J. Krátký, 
V.Musil, T.Hanč Proti (0), Zdržel se (0) 
 
Usnesení 21/18/1.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje navržený program zasedání. 
 

2  Výsledky VŘ – požární nádrž na Rovinech 

 
Návrh: Zastupitelstvo bylo informováno o výsledcích VŘ k akci „ Dokumentace pro povolení stavby pro 
Požární nádrž Rovina . Hodnotící komise zasedala dne 25.10.2021, ve složení: T. Snopek, V.Konvalinka, 
K.Smoterová. 
 
Nabídky do VŘ podali dvě společnosti: BIOCENTRUM a Interprojekt Odpady. Nejnižší cenu nabídla 
společnost BIOCENTRUM ve výši 179 400,- Kč.  
 
Hodnotící komise doporučuje zadavateli vyzvat účastníka zadávacího řízení společnost BIOCENTRUM 
spol. s.r.o., Dřetovice 109, 273 42 Stehlčevec, IČ:62958542 , k uzavření smlouvy, neboť účastník 
zadávacího řízení splnil podmínky účasti v zadávacím řízení a jeho nabídka byla vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek.   
 
 
Usnesení 21/18/02: Zastupitelstvo schvaluje návrh hodnotící komise, tj. vyzvat společnost 
BIOCENTRUM spol. s.r.o., Dřetovice 109, 273 42 Stehlčevec, IČ:62958542, k uzavření smlouvy a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy s touto společností. 
 
 

Hlasování: Pro (9) T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, M. Knor, T. Přibyla, J. Valenta, J. Krátký, 
V.Musil, T.Hanč Proti (0), Zdržel se (0)  
 

3  Dotace z fondu Středočeského kraje – II.etapa 

kanalizace  
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Návrh: Zastupitelstvo bylo informováno, že zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 
13. 9. 2021 projednalo poskytnutí dotací z programu poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 
kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci Tematického zadání „Životní prostředí“ 
,usnesením č. 048-09/2021/ZK schválilo poskytnutí dotace na základě žádosti o poskytnutí dotace 
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z výše uvedeného programu, a to ve výši ve výši 1 571 204 Kč.  
 
 
Usnesení 21/18/03: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 1 571 204 Kč z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace na realizaci projektu „Hlásná Třebáň - 2. etapa kanalizace“, ev. č. projektu 
ISF/ŽIV/044709/2021. 
 
 

Hlasování: Pro (9) T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, M. Knor, T. Přibyla, J. Valenta, J. Krátký, 
V.Musil, T.Hanč Proti (0), Zdržel se (0) 
 

4 Odpadové hospodářství 

 
Návrh: Starosta obce informoval o založení organizace DSO Poberounské odpady dále byly 
diskutované náklady související s odpadovým hospodářstvím v rámci obce. 
 

1) Místostarosta obce připravil souhrn příjmů a nákladů na likvidaci odpadů v naší obci.  Souhrn 

nákladů v příloze zápisu ze zasedání. Odhad nákladů do konce roku za rok 2021 je 1.860.000,- 

Kč. Odhad příjmů za rok 2021 je 1.415.000,- Kč. Odhad ztráty za rok 2021 je 445.000,- Kč. 

 

2) Starosta informoval o výsledcích první schůze DSO Poberounské odpady, která se konala 

22.10.2021 včetně úspěšného zapsání DSO na ministerstvu. 

 

             Proběhla volba předsednictva DSO  

o Předseda: Petr Weber – místostarosta Karlštejn 

o Místopředseda: Barbora Tesařová – starostka Lety, Filip Kořínek – starosta 

Černošice 

o Členové: Tomáš Smrčka – starosta Řevnice, Filip Kaštánek – starosta Liteň 

 

                Proběhla volba kontrolní komise 

o Petr Hampl – starosta Dobřichovice, Tomáš Snopek – starosta Hlásná 

Třebaň, Svatava Biskupová – starostka Srbsko, Jana Svobodová – starostka 

Karlík, Lucie Živná – starostka Skuhrov 

               Členové všech 16ti členských obcí se shodli na založení společnosti POBERO s.r.o. 
 

                Členové všech 16ti členských obcí se shodli na příspěvku 15Kč/obyvatele, kdy z toho 12Kč 
bude využito pro POBERO s.r.o., 3Kč jako rezerva pro DSO Poberounské odpady.  
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           Členové všech 16ti členských obcí se shodli na textu pro VŘ na ředitele POBERO. 
 

3) Starosta informoval zastupitele o setkání věnované problematice odpadového hospodářství s 

Ing. Olgou Dočkalovou, starostkou obce Sudice na Brněnsku a jednatelkou komunální svozové 

společnosti Technické služby Malá Haná s.r.o. zajištující svoz a likvidaci směsných i tříděných 

odpadů pro 50 členských obcí stejnojmenného dobrovolného svazku obcí. Ing. Dočkalová je 

také aktivní v odborných orgánech Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva životního prostředí ČR.  

Setkání proběhne dne 2.11.2021 od 18.30 v Kulturním domě Tetín 

Na setkání budou řešeny otázky ohledně nové odpadové legislativy, fungování komunální 

odpadářské společnosti či zavádění D2D systému.  

Starosta obce se zúčastní setkání především s ohledem na získaní informací ohledně systému 

D2D tak, aby mohla být pro zastupitele zpracována kvalitní analýza pro rozhodování jaký 

systém od 1.7.2022 zvolit.  

 
Na téma odpadového hospodářství proběhla diskuze.  
 
Místostarosta obce informoval o odhadu nákladů na svoz a likvidaci odpadů na rok 2022, očekává se 
nárůst o cca 100 – 200.000,- Kč s ohledem na inflaci a další okolnosti nelze blíže ani jednoznačněji 
odhadnout.  
Proběhla diskuze nad cenou na odvoz a likvidaci odpadů na rok 2022. Na základě skutečných výnosů 
a nákladů na sběr a odstranění odpadů za rok 2021 bude stanovena cena za svoz a odstranění 
odpadů na rok 2022 s cílem zohlednit do ceny všechny skutečné náklady. 
 
Usnesení 21/18/04:. Zastupitelstvo obce schvaluje, že cena za svoz a odstranění odpadů na rok 2022 
zahrnovala veškeré náklady dle skutečnosti za rok 2021 a pověřuje místostarostu obce přípravou 
nového ceníku za svoz odpadu. 
 
 
 

Hlasování: Pro (9) T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, M. Knor, T. Přibyla, J. Valenta, J. Krátký, 
V.Musil, T.Hanč Proti (0), Zdržel se (0) 
 

5 Plán financování obnovy vodovodu v majetku obce 

Hlásná Třebaň 

 
Návrh: Bod bude přesunut na nadcházející jednání zastupitelstva.  
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6 Darovací smlouva – pozemky pod chodníkem ke 

hřbitovu 

 
Návrh: Místostarosta obce Ing. Vnislav Konvalinka informoval zastupitelstvo o dvou pozemcích parc. 
č. 107/11, ostatní plocha, silnice o výměře 25 m² a parc. č. 107/12, ostatní plocha, silnice o výměře 127 
m², vše v k. ú. Hlásná Třebaň, které daruje obci po vybudování chodníku podél ulice Karlštejnské(ke 
hřbitovu). Místostarosta obce připraví darovací smlouvu, následně bude podáno na Katastrální úřad 
Beroun. 
 
 
Usnesení 21/18/06: Zastupitelstvo schvaluje darování pozemků parc. č. 107/11, ostatní plocha, silnice 
o výměře 25 m² a parc. č. 107/12, ostatní plocha, silnice o výměře 127 m², vše v k. ú. Hlásná Třebaň od 
Ing. Vnislava Konvalinky, U Kapličky 34, Hlásná Třebaň, 267 18 Karlštejn  a ukládá místostarostovi obce 
připravit darovací smlouvu. 
 
 

Hlasování: Pro (8) T. Snopek,  M. Stříbrný, M. Knor, T. Přibyla, J. Valenta, J. Krátký, V.Musil, T.Hanč 
Proti (0), Zdržel se (1) V. Konvalinka 
 
 

7 Věcná břemena 

 
7. Návrh: Zastupitelé projednali návrh smlouvy  o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
inženýrské sítě k pozemku parc. č. 985, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hlásná Třebaň pro 
(vodovodní  přípojka k pozemku parc. č. 1008 (ulice V Úvozu)), investor  Vladimír Žižlavský, U Poštovky 
1149/3, 150 00 Praha 5 - Košíře. 
 
Usnesení 21/18/07: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene inženýrské sítě k pozemku parc. č. 985, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hlásná 
Třebaň pro (vodovodní  přípojka k pozemku parc. č. 1008 (ulice V Úvozu)), investor  Vladimír Žižlavský, 
U Poštovky 1149/3, 150 00 Praha 5 - Košíře. 
 
 
Hlasování: Pro (9) T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, M. Knor, T. Přibyla, J. Valenta, J. Krátký, 
V.Musil, T.Hanč Proti (0), Zdržel se (0) 
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8   Různé 

8.1  Příprava nových standardů dopravní obslužnosti Středočeského 

kraje 

 
Návrh: Starosta obce informoval zastupitele o situaci ohledně dopravní obslužnosti obcí hlásná Třebaň 
a Roviny. Dle informací nové vedení Středočeského kraje se snaží řešit problematiku veřejné dopravy 
ve Středočeském kraji, která je po dlouhá léta ekonomicky velmi neefektivní. Kraj tedy připravil nové 
standardy dopravní obslužnosti Středočeského kraje.  
 
Kraj je si vědom, že dosáhnout dokonalé spravedlnosti při značně rozdílných potřebách napříč územím 
celého kraje není možné, přesto je přesvědčen, že zavedení nových standardů v této podobě přináší 
po mnoha letech tolik žádaný pořádek do spolufinancování obslužnosti ze strany obcí a zejména 
spravedlivější redistribuci stávajícího příspěvku, jež bude reflektovat reálnou úroveň poskytovaných 
dopravních služeb a neponesou je jen vybrané obce, jako tomu je dosud. 
 
Pro naši obec to mimo jiné znamená nový příspěvek na zajištění vlakové linky S7 ve výši 56 905Kč/rok.  
 
Přehled na spolufinancování linek ve všech obcích je možné najít zde: 
 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDkyYWRjMWYtZjRmYi00MmU3LThhOWMtNDJjNGU1ZjZk
OTBkIiwidCI6ImJlMjhmNzFiLTM5MGUtNGQ3ZC1hOTQ4LTk0ZGM3ZGIwMmFlMyIsImMiOjh9 
 
Starosta obce dále také informoval zastupitele o současné situaci na železnici a stavu prací na 
modernizaci trati. 
 
 
 
Usnesení 21/18/8.1: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na provoz linky S7 ve výši 56 905Kč/rok. 
 
 

Hlasování: Pro (9) T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, M. Knor, T. Přibyla, J. Valenta, J. Krátký, 
V.Musil, T.Hanč Proti (0), Zdržel se (0) 
 

8.2  Územní plán 

 
Návrh: Starosta obce informoval zastupitelstvo o probíhajících pracích na tvorbě nového územního 
plánu.  
Informoval o aktuálním stavu vize rozvoje, vyzval zastupitele k případným dalším připomínkám a 
komentářům. Proběhla diskuze nad možnými pěšinami a cestami pro pěší v rámci obce. Dále byla 
diskutována swot analýza silných a slabých stránek obce – bude ještě diskutováno a připomínky budou 
zohledněny. 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDkyYWRjMWYtZjRmYi00MmU3LThhOWMtNDJjNGU1ZjZkOTBkIiwidCI6ImJlMjhmNzFiLTM5MGUtNGQ3ZC1hOTQ4LTk0ZGM3ZGIwMmFlMyIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDkyYWRjMWYtZjRmYi00MmU3LThhOWMtNDJjNGU1ZjZkOTBkIiwidCI6ImJlMjhmNzFiLTM5MGUtNGQ3ZC1hOTQ4LTk0ZGM3ZGIwMmFlMyIsImMiOjh9
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8.3 Smlouvy se spol. Gasnet 

Návrh: Starosta obce předložil zastupitelstvu k odsouhlasení smlouvu  se spol. Gasnet služby a GasNet 
s.r.o. a Obcí Hlásná Třebaň o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k plynárenskému zařízení 
na pozemku parc.č. 227/3, který je ve vlastnictví obce a dále smlouvu se  Správou železnic, státní 
organizace, Gasnet služby , GasNet s.r.o. a Obcí Hlásná Třebaň   o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene k plynárenskému zařízení na pozemku parc.č. 388/4 v souvislosti s plánovanou výstavbou 
nové lávy přes řeku. 
 
 
 Jedná se o trojstranné smlouvy řešící uložení plynového potrubí do obecního pozemku v rámci 
plánované budoucí výstavby lávky a souvisejícího věcného břemena. 
 
 
Usnesení 21/18/8.3: Zastupitelstvo obce schvaluje předložené smlouvy a ukládá starostovi obce 
jejich podpis. 
 
 

Hlasování: Pro (9), Proti (0), Zdržel se (0)  
 

Příští jednání zastupitelstva 

Ověřovatelé:                          
            Jan Valenta                      .…………………………………………….. dne ……………………… 

 
 
 
 
                                        Vnislav Konvalinka                …………………………………………………dne ……………………... 
 
 
 
 
           Starosta:              Tomáš Snopek                  …………………………………………………dne …………………….. 
 

Jednání číslo 19/2021 

Datum, čas 8.11. 2021 

Místo Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu 

Zapisovatel: Miroslav Stříbrný 

 

 


