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Podklady k zasedání zastupitelstva obce  

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 

Jednání číslo 3/2023 

Datum, čas 13.2. 2023 od 19:00 

Místo Obecní úřad Hlásná, Hlásná Třebaň 

Přítomni (8) 
Tomáš Snopek, Jiří Krátký, Tomáš Hanč, Michal Knor, Juraj Calaj, Martina 

Váňová, Jan Valenta (online), Jan Marek 

Omluveni (1) Jana Šváchová 

Hosté (0)  

Zápis zapsal Jan Marek 

Ověřovatelé zápisu Jiří Krátký, Tomáš Hanč 

 

 

1 Zahájení 

1.1 Organizační opatření 

Návrh: Tomáš Snopek navrhl za zapisovatele Jana Marka a za ověřovatele zápisu Jiřího Krátkého a 
Tomáše Hanče. 
 
Usnesení 23/03/01: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň volí za zapisovatele Jan Marek za ověřovatele 
Jiřího Krátkého a Tomáše Hanče.  
 
Hlasování: Pro (8) – Tomáš Snopek, Jiří Krátký, Tomáš Hanč, Michal Knor, Juraj Calaj, Martina 

Váňová, Jan Valenta, Jan Marek k 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 bod:  „Dotace ze Středočeského kraje“ a „Žádost o podporu Art Club 
Ferdinand“. Zastupitel M.Konr navrhl do bodu „Různé“ doplnit následující bod: „Úprava kozí stezky“ 
 
Program zasedání: 
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• Zadávací dokumentace k výběrovému řízeni „Výměna vodoměrů“ 

• Žádost o výjimku ze stavební uzávěry 

• Směrnice o poskytování stravenkového paušálu pro zaměstnance a uvolněné členy 

zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 

• Výstupy z výborů a komisí 

• Věcná břemena 

• Různé 

▪ Dotace ze Středočeského kraje 

▪ Žádost o podporu Art Club Ferdinand 

▪ Úprava kozí stezky 

 

  
Usnesení 23/03/1.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje navržený program zasedání. 
 
 
Hlasování: Pro (8) – Tomáš Snopek, Jiří Krátký, Tomáš Hanč, Michal Knor, Juraj Calaj, Martina 

Váňová, Jan Valenta, Jan Marek k Proti (0), Zdržel se (0) 
 

2 Zadávací dokumentace k VŘ výměna vodoměrů 

 
Návrh: Zastupitelstvu byla předložena zadávací dokumentace k VŘ na výměnu vodoměrů s dálkovým 
odečtem. Dokumentace byla zpracována právní kanceláří obce. 
 
Usnesení 23/03/02: Zastupitelstvo ukládá starostovi zapracovat do Kupním smlouvy – Kapitola 7. 
Záruční podmínky bod, týkající garantované doby životnosti baterií vodoměrů v délce 15 let, aby byla 
v souladu životností vodoměrů uvedenou v Příloze č.4 Kupní smlouvy a následně zahájit výběrové 
řízení na výměnu vodoměru. 
 
Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, J.Krátký, T. Hanč, M. Knor, J. Valenta, M.Váňová, J. Calaj, J.Marek  
Proti (0), Zdržel se (0) 

3 Žádost o výjimku ze stavební uzávěry 

Návrh: Zastupitelům byla předložena žádost o výjimku ze stavební uzávěry na realizaci studny, manželů 
Vávrových na parc.č. 158/7 
 
Usnesení 23/03/03: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje žádost o výjimku ze stavební 
uzávěry na realizaci studny na pozemku parc.č. 158/7.  
 
Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, J.Krátký, T. Hanč, M. Knor, J. Valenta, M.Váňová, J. Calaj, J.Marek  
Proti (0), Zdržel se (0) 
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4  Směrnice o poskytování stravenkového paušálu pro 

zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva obce 

Hlásná Třebaň 

 
Návrh: Zastupitelům byla předložena směrnice o poskytování stravenkového paušálu pro uvolněné 
členy zastupitelstva. V současné době je příspěvek na stravné od obce ve výši 25Kč/den. Nyní se mění 
příspěvek na 107Kč/ den  
Směrnici pro zaměstnance obce, schvaluje směrnici starosta obce. Směrnice byla ve stejném znění 
chválena dne 31.1.2023, tak aby již za celý únor měli zaměstnanci uznanou novou výši příspěvku. 
 
 
Usnesení 23/03/04: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje směrnici č.2 o poskytování 
stravenkového paušálu pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva obce Hlásná Třebaň.  
 
Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, J.Krátký, T. Hanč, M. Knor, J. Valenta, M.Váňová, J. Calaj, J.Marek  
Proti (0), Zdržel se (0) 

5 Výstupy z výborů a komisí 

Výstupy z finančního výboru 

Stavební výbor: 
 
1/Řešení dopravní situace U Kapličky 
  
Zastupitel J. Calaj představil zastupitelům 2 varianty řešením dopravní situace U Kapličiky, včetně 
umístění autobusové zastávky a umístěním přechodu pro chodce, přístupovým koridorem pro děti ke 
škole Hlásek. 
 
Zastupitelstvo preferuje variantu č. 2, která řeší i zpomalení dopravy ostrůvkem uprostřed silnice a 
umístění 4 parkovacích míst s časově omezenou délkou parkování v prostoru návsi (před statkem p. 
Konvalinky). Zastupitelstvo pověřuje Juraje Calaje dopracovat návrh včetně řešení dalších ploch návsi 
a vypracovat architektonickou část ve 3D a předjednat návrh řešení s SÚS a Dopravním 
inspektorátem Policie ČR. 
 
2/ Autobusové spojení Hlásná Třebaň – Všenory 
 
Starosta informoval zastupitelstvo projednaném jízdním řádu autobusu. Odjezd ranního spoje byl 
posunut o 5 min dříve, což řeší návaznost na vlakový přípoj v Dobřichovicích a doba včasné docházky 
dětí do škol. 
Předpokládaný termín začátku dopravy je červen nebo září 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí 
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Finnační výbor 
 
Návrh: Předseda finančního výboru bude prezentoval výstupy z finančního výboru.  

- J. Krátký prezentoval finální návrh Rozpočtového výhledu obce na roky 2024 - 2028  

 
Rozpočtový výhled: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r25eMJelSinicAJRve-
FqNx0PYSiMC1QiXoapG_OMBE/edit?usp=share_link 
 
Usnesení 23/03/05: Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtové výhledu na rok 2024- 2028 a pověřuje 
starostu jeho vyvěšením před schválením. 
 
Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, J.Krátký, T. Hanč, M. Knor, J. Valenta, M.Váňová, J. Calaj, J.Marek  
Proti (0), Zdržel se (0) 
 
 

Crowdfunding: 
 
Návrh: J. Krátký prezentoval finální návrh Crowdfundingového programu. Zaměření programu je 
zejména na pořizování hmotných věcí, které by zlepšily vzhled a užívání obecních prostor, příp. na 
pořádání kulturních akcí, na nichž by se občané chtěli dobrovolně podílet. Náměty k nim by měly být 
vybírány z podnětů občanů. 
Komnunikační komise vypracuje základní informaci o tomto programu a seznámí s ní prostřednictvím 
Zpravodaje občany a vytvoří informační webovou stránku včetně jednoduchého vzoru darovací 
smlouvy. 
 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o připravovaném crowdfundingovém programu. 
 

Výstupy z okrašlovacího spolku 

Návrh: T. Hanč informoval členy zastupitelstva o prvním zasedání okrašlovacího spolku. 
 
T. Hanč informoval členy zastupitelstva o prvním zasedání okrašlovacího spolku. 
Záměrem činnosti je vybrat z vize místa pro okrašlování. Ulice Pod Svahem + Na Klouzavce – vysadit 
stromy, zpomalit tok vody, aby nedocházelo k vymílání zeminy na okrajích vozovky. 

Výstupy z kulturního výboru 

 
Návrh: M. Váňová informovala členy zastupitelstva o průběhu akce Masopust a o nadcházejících 
akcích: „Vítání občánků“ apod.  
 
M. Váňová informovala členy zastupitelstva o průběhu akce Masopust a o nadcházejících akcích:  
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r25eMJelSinicAJRve-FqNx0PYSiMC1QiXoapG_OMBE/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r25eMJelSinicAJRve-FqNx0PYSiMC1QiXoapG_OMBE/edit?usp=share_link
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18.2.2023 - „Vítání občánků“ od 10:00 hod v Mateřské školce. Úvodní slovo pronese M. Váňová. 
Fotograf a dárky pro maminky jsou zajištěny. Pozvánky byly rozeslány. 
 
Zastupitelstvo bere informace z kulturní výboru na vědomí. 
 
 

6  Věcná břemena 

 
Návrh: Zastupitelé projednali návrh smlouvy o smlouvě o zřízení věcného břemene 
inženýrské sítě k pozemku parc. č. 942, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hlásná Třebaň 
pro (vodovodní přípojka k pozemku parc. č. 1074/1, zahrada, (ulice Pod Svahem)), investor Pavlas 
Zuzana Ing., Heleny Malířové 272/17, Břevnov, 16900 Praha 6.  
 
Usnesení: 23/02/6.1: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o zřízení 
věcného břemene inženýrské sítě k pozemku parc. č. 942, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. 
Hlásná Třebaň pro (vodovodní přípojka k pozemku parc. č. 1074/1, zahrada, (ulice Pod Svahem)), 
investor Pavlas Zuzana Ing., Heleny Malířové 272/17, Břevnov, 16900 Praha 6  
 
Návrh: Zastupitelé projednali návrh smlouvy o smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
inženýrské sítě k pozemku parc. č. 1591/2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hlásná Třebaň 
pro (vodovodní přípojka k pozemku parc. č. 1577, zahrada, (ulice Formanská)), investor Jakoubková 
Jitka, Za Lázeňkou 617, Dubeč, 107 00 Praha 10 
 
Usnesení: 23/02/6.2: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o smlouvě o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene inženýrské sítě k pozemku parc. č. 1591/2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Hlásná Třebaň pro (vodovodní přípojka k pozemku parc. č. 1577, zahrada, (ulice 
Formanská)), investor Jakoubková Jitka, Za Lázeňkou 617, Dubeč, 107 00 Praha 10 
 
Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, J.Krátký, T. Hanč, M. Knor, J. Valenta, M.Váňová, J. Calaj, J.Marek  
Proti (0), Zdržel se (0) 
 
 

7  Různé 
 

o 7.1  Dotace ze Středočeského kraje 

 
Návrh: Obci byla přiznána dotace ve výši 1 134 000 Kč na akci Parkování u COOP. Pro vyhotovení 
smlouvy se Středočeským krajem musí zastupitelstvo oficiálně schválit přijetí dotace. 
 

Usnesení 23/03/7.1: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje přijetí dotace z Programu 2021 – 
2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu obnovy na akci „Parkování u COOP“ ve výši 1 134 000 Kč. 
  
Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, J.Krátký, T. Hanč, M. Knor, J. Valenta, M.Váňová, J. Calaj, J.Marek  
Proti (0), Zdržel se (0 
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o 7.2  Žádost o příspěvek Art club Ferdinand 

 
Návrh: Na obec byla doručena žádost spolku ACF o příspěvek  ve výši 12 000Kč na akci „Tři 
tenoři“   
 

Usnesení 23/03/7.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň s ohledem na zavedený přístup k podporování 
spolků schvaluje přidělení jednorázového ročního příspěvku na činnost spolku Art club Ferdinand ve 
výši 20.000,- Kč. 
 
Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, J.Krátký, T. Hanč, M. Knor, J. Valenta, M.Váňová, J. Calaj, J.Marek  
Proti (0), Zdržel se (0 
 

o 7.3 Úprava kozí stezky 

 
Návrh: M. Knor informoval zastupitele o nebezpečném stavu „kozí stezky“ na Rovinech. Stezka 
je nejkratší velmi frekventovanou pěší stezkou spojující Rovina a Řevnice – vzhledem k tomu, že 
divoká prasata rozryla její povrch, je stezka téměř neprůchodná a nebezpečná. 
M. Knor navrhuje stezku zkultivovat v okolním přírodním stylu, na šikmých úsecích vytvořit 
pevné schůdky a stezku vysypat štěrkem. 
 

Usnesení 23/03/7.2: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu zajištěním úpravy stezky. 
 
 

Příští jednání zastupitelstva 

Jednání číslo 04/2023 

Datum, čas 27.02.2023 

Místo Obecní úřad Hlásná Třebaň 

Zapisovatel Michal Knor 
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Ověřovatelé Jiří Krátký ……….……….……….……….… dne ……….……….………. 

 Tomáš Hanč ……….……….……….……….… dne ……….……….………. 

Starosta Tomáš Snopek ……….……….……….……….… dne ……….……….………. 

 


