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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 Vnislava 

Konvalinku a Kateřinu Gregorovou. 

 

Usnesení 19/17/01: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň volí za zapisovatele Vojtěcha Musila a za 

ověřovatele Vnislava Konvalinku a Kateřinu Gregorovou. 

 

Hlasování: Pro (9) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, M. Knor, T. Přibyla, J. Krátký, 

J.Valenta, K. Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0) 

1.2 Program zasedání 

Návrh: Starosta T. Snopek předložil návrh programu, který byl zveřejněn.  T. Snopek navrhl doplnit 
program v bodě různé o „Dotace na nákup svozového prostředku pro obec“, „Dotace na pořízení 
komposterů“, „Nákup pozemků pod cestou v ul. Ječná“ „Informace o vývoji situace k pozemku parc.č. 
1538/3 (p. Veselý)“ „Informace KOKO o průběhu tvorby JVS“, Informace od p. Polaneckého 
 

 

Jednání číslo 17/2019 

Datum, čas 30. 9. 2019 od 19:00 

Místo Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu 

Přítomni Tomáš Snopek, Kateřina Gregorová, Miroslav Stříbrný, Vnislav Konvalinka, 

Michal Knor, Jan Valenta, Tomáš Přibyla, Vojtěch Musil, Jiří Krátký,  

Omluveni 0 

Hosté Petr Polanecký 

Zápis zapsal Vojtěch Musil 

Ověřovatelé zápisu Vnislav Konvalinka, Kateřina Gregorová 
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Program zasedání: 

 

 

• Nabídky na zpracování studie zklidnění dopravy 

• Územní plán – volba pověřeného zastupitele 
• Rozpočtové opatření č.4 

• Příspěvek ZZS Trans Hospital 

• Různé 
o Dotace na nákup svozového prostředku pro obec 
o Dotace na pořízení komposterů 
o Nákup pozemku pod cestou v ul. Ječná 
o Informace o vývoji situace k pozemku parc.č. 1538/3 
o „Informace KOKO o průběhu tvorby JVS“ 
o Chodník ke hřbitovu – dotační titul 
o Informace od p. Polaneckého 

 

Hlasování: Pro (9) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, M. Knor, T. Přibyla, J. Krátký, 

J.Valenta, K. Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0) 

 

Usnesení 19/17/1.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje navržený program zasedání. 

2 Nabídky na zpracování studie zklidnění dopravy 

 
Návrh: Starosta obce informoval zastupitelstvo, že v uplynulém období se sešla pracovní skupina 

(Snopek, Přibyla, Krátký, Valenta, Stříbrný) , byly osloveny odborné firmy, konzultanti. Následně 

proběhla jednání a seznámení se společnostmi/odbornými konzultanty:  SUDOP, Ing. Filip dopravní 

stavby, Ing. Ocilka.  

   

Usnesení 19/17/03: Zastupitelstvo ukládá starostovi obce vypsat výběrové řízení na dodavatele 

studie zklidnění dopravy.   

 

Hlasování: Pro (9) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, M. Knor, T. Přibyla, J. Krátký, 

J.Valenta, K. Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0) 

 

3 Uzemní plán – volba pověřeného zastupitele 
 

Návrh: Místostarosta obce informoval na pracovní poradě zastupitelstva konané dne 16.9.  o potřebě 

změny Územního plánu. Potřeba změny vzhledem k platné legislativně není tak akutní, nicméně 

zastupitelstvo se dohodlo, že se  změně územního plánu bude  věnovat. Je nutné, aby byl 

zastupitelstvem schválen pověřený zastupitel, který bude oprávněn jednat  s příslušnými orgány. 

Zastupitelstvo navrhlo starostu Tomáše Snopka. 

 

Usnesení 19/17/04: Zastupitelstvo obce schvaluje pověřeným zastupitelem starostu Tomáše Snopka. 

 



 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 3 

 

Hlasování: Pro (8) –  V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, M. Knor, T. Přibyla, J. Krátký, J.Valenta, K. 

Gregorová, Proti (0), Zdržel se (1) T. Snopek 

 

4 Rozpočtové opatření č. 4 

 
Návrh: Předseda finančního výboru informoval zastupitele o provedeném rozpočtovém opatření, 

které bylo nutné udělat k 30.8.2019. Všechny změny byly provedeny v rámci delegace pravomocí pro 

rozpočtové opatření a bylo možné jeho schválení pouze starostou a předsedou finančního výboru.  

  

Usnesení 19/17/05: Zastupitelstvo bere na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 4. 

  

Hlasování: Pro (9) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, M. Knor, T. Přibyla, J. Krátký, 

J.Valenta, K. Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0) 

 

5 Příspěvek ZZS Trans Hospital 

 
Návrh: Starosta informoval zastupitele o příspěvcích pro ZZS od jednotlivých měst a celkových 

preferencích jednotlivých starostů v rámci RDB.  

 

Usnesení 19/17/06: Zastupitelstvo obce schvaluje jednorázový příspěvek společnosti ZZS Trans 

Hospital ve výši 10.000,- Kč. 

 

Hlasování: Pro (9) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, M. Knor, T. Přibyla, J. Krátký, 

J.Valenta, K. Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0) 

  

6 Různé 

6.1 Pořízení svozového prostředku pro obec 

 
Návrh: Starosta obce informoval zastupitele o potřebě nákupu nového prostředku pro obecního 

pracovníka. Především v oblasti svozu biodpadu se současná situace, kdy je odvoz zajišťován od dveří, 

stává neudržitelnou a nefunkční. 

Vzhledem k tomu, že však doposud nemá obec sběrné místo, kam by občané mohli svážet bio odpad 

sami, lze doporučit za funkční systém ověřený např. v Zadní Třebani a to tedy umístit kontejnery 

v jednotlivých částech obce. Starosta obce doporučuje pořídit svozový vůz typu Multicar s nosičem 

kontejnerů. Vůz by nesloužil jen na bio odpad, ale i pro veškeré potřeby pracovníka (svoz separovaného 
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odpadu, údržba obce) a nahradil by současný starý vůz Multicar. Z tohoto důvodu by bylo vhodné 

koncipovat jej jako multifunkční, tedy s možností připojit např. zametací koště, radlici, hydraulickou 

ruku, vodní nádrž, sypač aj.   

 

Usnesení 19/17/06: Zastupitelstvo bere na vědomí potřebu nákupu nového prostředku. Zastupitelé 

do dalšího zasedání přinesou své návrhy vhodného řešení.  

 

Hlasování: Pro (9) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, M. Knor, T. Přibyla, J. Krátký, 

J.Valenta, K. Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0) 

  

6.2 Dotace na pořízení komposterů 

 
Návrh: Starosta obce informoval o situaci, kdy se občané na obci často dotazují, zda jsou ještě 

k dispozici kompostéry, nově přistěhovalí občané se často také dotazují, zda bude ještě možnost dostat 

kompostér. Na začátku příštího roku bude otevřena výzva z programu OPŽP, kde bude možno opět o 

kompostéry žádat. Pokud bychom neměli dostatečný počet kompostérů pro žádost od dotaci spojil by 

nás administrátor dotace firma TNT Consulting s jinou obci, která má také zájem o pořízení 

kompostérů.  

Na pořízení kompostérů lze získat dotaci a to v následujícím rozsahu: 

 

- dotace je z OPŽP a je ve výši 85 % 

- výzva bude vypsána na začátku února 2020 a podávat se bude do 30. 7. 2020 

- lze do ní zahrnout kompostéry, překopávač na kompost (případně i štěpkovač nebo drtič)  

- kompostéry jsou pro občany ZDARMA  

- zájemci nemusí mít trvalé bydliště v obci Hlásná Třebáň,  kompostér mohou dostat i chataři 

- každý občan si může vzít i více kompostérů např. 2, 3  - dle velikosti zahrady 

Zastupitelům byla také předložena nabídka od firmy TNT Consulting s.r.o. na zajištění administrace 

dotace ve výši 92 000Kč. Částku lze zahrnout do uznatelných výdajů projektu.  

 

Usnesení 19/17/7.2: Zastupitelstvo schvaluje záměr pořízení kompostérů a schvaluje nabídku 

společnosti TNT Consulting a ukládá starostovi obce identifikovat vhodný počet kompostérů (dle 

zájmů obyvatel obce) a podepsat smlouvu se společností TNT Consulting s.r.o.  

 

Hlasování: Pro (9) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, M. Knor, T. Přibyla, J. Krátký, 

J.Valenta, K. Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0) 

 

6.3 Nákup pozemků pod cestou v ul. Ječná 

 
Návrh: Starosta obce informoval o situaci ohledně komunikace v  ulici Ječná. Obec má na rekonstrukci 

povrchu v ul. Ječná zpracovanou PD. Začátkem roku byla podána na MMR podali žádost o dotaci na 
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rekonstrukci v této ulici vč. ulice Ovesná. Bohužel jsme skončili jako náhradníci. Očekává se, že letos 

na podzim se dotační titul opět otevře. Pro žádost je nutné mít vydané stavební povolení. Současná 

cesta je z části na soukromém pozemku parc. č. 1108/1 v k. ú. Hlásná Třebaň , který by obec ráda 

odkoupila. Celkem se jedná o cca 260 m2. Místostarosta oslovil majitele pozemku s nabídkou na odkup 

pozemku za cenu dle znaleckého posudku pro parcelu ve stejné ulici ve výši 175Kč/m2. Majitel 

pozemku požaduje 400Kč/m2.  

 

Usnesení 19/17/7.3: Zastupitelstvo nesouhlasí s odkupem pozemku parc. č. 1108/1 v k. ú. Hlásná 

Třebaň  za cenu 400Kč/m2. a pověřuje starostu a místostarostu obce k dalšímu jednání s majitelem 

pozemku o ceně dle znaleckého posudku. 

 

Hlasování: Pro (9) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, M. Knor, T. Přibyla, J. Krátký, 

J.Valenta, K. Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0) 

 

6.4 Informace o situaci ohledně pozemku parc.č. 1538/3 

 
Návrh: Starosta obce informoval zastupitelstvo informoval o průběhu situace k pozemku parc. č. 

1538/3v k. ú. Hlásná Třebaň – pozemek ve vlastnictví obce, na kterém má pan majitel vedlejšího 

pozemku postavenou vjezdovou bránu a oplocení. Obec zaslala majiteli výzvu k odstranění stavby a 

ten ji v daném termínu neodstranil. Vše bylo tedy podstoupeno stavebnímu úřadu a ten svolal na 

1.10.2019 místní šetření. Stavebník zatím prostřednictvím jeho právní zástupkyně zaslal reakci na 

výzvu s odkazem na právo vydržení parcely č. 1538/3 a oznámil, že bude na obec podávat soudní 

žalobu.  

S ohledem na doporučení právního zástupce obce bude vyčkáno na text žaloby. 

 

Usnesení 19/17/7.4: Zastupitelstvo bere na vědomí situaci ohledně pozemku par.č. 1538/3 v k. ú. 

Hlásná Třebaň. 

 

Hlasování: Pro (9) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, M. Knor, T. Přibyla, J. Krátký, 

J.Valenta, K. Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0) 

 

6.5 Informace o průběhu tvorby JVS 

 
Návrh: Jiří Krátký představil návrhy jednotného grafické prezentace obce (barevnost, loga, texty, vzory 

plakátů apod.). 

 

Usnesení 19/17/7.5: Zastupitelstvo obce bere na vědomí drafty předložených materiálů a ukládá 

komisi pro komunikaci pokračovat ve tvorbě JVS 
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Hlasování: Pro (9) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, M. Knor, T. Přibyla, J. Krátký, 

J.Valenta, K. Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0) 

 

6.6 Informace finančního výboru 

Návrh: Starosta obce a předseda finanční komise informoval o proběhlém před auditu ze strany KÚ.  

Proběhl bez významných připomínek. 

 

Usnesení 19/17/7.6: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci finančního výboru.  

 

Hlasování: Pro (9) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, M. Knor, T. Přibyla, J. Krátký, 

J.Valenta, K. Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0) 

 

6.7 Chodník ke hřbitovu – dotační titul 

Návrh: Starosta informoval o možnosti podání žádosti o dotaci na stavbu chodníku ke hřbitovu na 

SFDI – výzva „Bezpečnost“. Smlouvu na administraci žádosti má ještě z minulé výzvy podepsanou 

firma Elcos Group, která žádost o dotaci zpracuje. 

 

Usnesení 19/17/6.7: Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti na dotaci na stavbu chodníku ke 

hřbitovu na SFDI výzva „Bezpečnost“. 

 

Hlasování: Pro (9) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, M. Knor, T. Přibyla, J. Krátký, 

J.Valenta, K. Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0) 

6.8 Stav opravy Bunkru 

Návrh: Host pan Polanecký informoval o stavu rekonstrukce bunkru (ŘOP) v  ulici U Bunkru, práce 

pokračují, proběhla třetí brigáda, další budou následovat.  

Na základě výzvy proběhla za účasti pana Polaneckého prohlídka břehů řeky za účasti zaměstnanců 

Povodí Vltavy s cílem domluvit práce na vyčištění břehů od popadaných stromů.  

 

Usnesení 19/17/6.8: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace p Polaneckého.  

 

Hlasování: Pro (9) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, V.Musil, M. Knor, T. Přibyla, J. Krátký, 

J.Valenta, K. Gregorová, Proti (0), Zdržel se (0) 
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Příští jednání zastupitelstva 

Ověřovatelé:                          
Ing. Vnislav Konvalinka             .…………………………………………….. dne ……………………… 

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

Jednání číslo 18/2019 

Datum, čas 14.10.2019 

Místo Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu 

Zapisovatel: Tomáš Snopek 

 


