Zápis zasedání zastupitelstva obce
Jednání číslo

26/2020

Datum, čas

14. 12. 2020 od 19:00

Místo

Obecní úřad Hlásná Třebaň

Přítomni (8)

Tomáš Snopek, Vnislav Konvalinka, Tomáš Přibyla, Jan Valenta, Jiří Krátký,
Vojtěch Musil, Michal Knor, Miroslav Stříbrný

Omluveni (1)

Kateřina Gregorová,

Hosté (0)
Zápis zapsal

Vnislav Konvalinka

Ověřovatelé zápisu

Michal Knor, Tomáš Přibyla

1 Zahájení
1.1 Organizační opatření
Návrh: Tomáš Snopek navrhl za zapisovatele Vnislava Konvalinku a za ověřovatele zápisu Michala
Knora a Tomáše Přibylu.
Usnesení 20/26/1.1: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň volí za zapisovatele Vnislava Konvalinku a za
ověřovatele Michala Knora a Tomáše Přibylu.
Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, V. Konvalinka, T. Přibyla, J. Valenta, J. Krátký, V. Musil, M. Knor, M.
Stříbrný Proti (0), Zdržel se (0)

1.2 Program zasedání
Návrh: Starosta T. Snopek předložil návrh programu, který byl zveřejněn. T. Snopek navrhl do bodu
různé přidat bod „Příkazní smlouva – ZVA veřejné osvětlení“, „Věcná břemena“, „Nabídka na
zpracování PD revitalizace požární nádrže Rovina,“ PD K+R u lávky, M. Knor navrhl přidat do bodu
různé „Podněty Kulturního a sociálního výboru“
Program zasedání:
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•
•
•
•
•

Parkování u COOP
Provádění finálních povrchů komunikací
Studie likvidace dešťových vod
Aktualizace vyhlášky o místních poplatcích
Různé
o Příkazní smlouva ZVA – veřejné osvětlení
o Věcná břemena
o Podněty Kulturního a sociálního výboru
o Nabídka na zpracování PD revitalizace požární nádrže Rovina
o PD parkování K+R u lávky

Usnesení 20/26/1.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje navržený program zasedání.
Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, V. Konvalinka, T. Přibyla, J. Valenta, J. Krátký, V. Musil, M. Knor, M.
Stříbrný Proti (0), Zdržel se (0)

2 Parkování u COOP
Návrh: Zastupitelům byl prezentován návrh dvou variant stání u COOP vč. vlečných křivek. Zpracování
bylo zadáno Ing. Valáškovi. Na vypracování nebylo bohužel moc času. Zastupitelé se seznámili s oběma
variantami. Navrhují prověřit možnosti zatrubnění nebo výstavby opěrné zdi ve strouze a připravit
rozpočty pro kolmé nebo podélné parkování. Zadá starosta.
Usnesení 20/26/02: Zastupitelstvo pověřuje starostu zadat prověření zatrubnění nebo stavbu opěrné
zdi ve strouze a nechat zpracovat rozpočty pro kolmé nebo podélné parkování.
Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, V. Konvalinka, T. Přibyla, J. Valenta, J. Krátký, V. Musil, M. Knor, M.
Stříbrný Proti (0), Zdržel se (0)

3 Provádění finálních povrchů komunikací
Návrh: J. Valenta a T. Přibyla prezentovali zastupitelstvu dopracovanou tabulku s pořadím ulic pro
provedení finálních povrchů. Zastupitelé požadují provést kontrolu údajů a doplnit tabulku o vlastníky
pozemků pod jednotlivými komunikacemi včetně obce. Doplní V. Konvalinka
Usnesení 20/26/03: V. Konvalinka doplní do tabulky vlastníky pozemků pod jednotlivými
komunikacemi včetně obce a zkontroluje uvedené údaje.
Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, V. Konvalinka, T. Přibyla, J. Valenta, J. Krátký, V. Musil, M. Knor, M.
Stříbrný Proti (0), Zdržel se (0)
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4 Studie likvidace dešťových vod
Návrh: Předseda stavebního výboru vypracoval nové zadání pro VŘ na zpracování studie likvidace
dešťových vod. Zastupitelé požadují doplnit zadání o projednání s dotčenými orgány. V. Konvalinka
upozorňuje, že výměra katastrálního území obce je 408 ha. S takto doplněným zadáním zastupitelé
souhlasí.
Usnesení 20/26/04: Zastupitelstvo souhlasí s předloženým zadáním pro VŘ na zpracování studie
likvidace dešťových vod po doplnění o projednání s dotčenými orgány a opravu výměry katastrálního
území obce.
Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, V. Konvalinka, T. Přibyla, J. Valenta, J. Krátký, V. Musil, Knor, M. M.
Stříbrný Proti (0), Zdržel se (0)

5 Aktualizace vyhlášky o místních poplatcích
Návrh: Předseda finančního výboru předložil zastupitelům návrh finální podoby vyhlášky o místních
poplatcích. Obecně závazná vyhláška zavádí místní poplatek ze psů, místní poplatek z pobytu, místní
poplatek ze vstupného a místní poplatek za užívání veřejného prostranství. Zastupitelé vzhledem ke
zvýšeným nákladům na pořízení dalších košů na psí exkrementy a velmi častému odchytu zaběhnutých
psů městskou policií navrhují stanovit poplatek na jeden kalendářní rok za jednoho psa na 200,- Kč, za
druhého a dalšího psa na 300,- Kč. Za psa jehož držitelem je osoba starší 65 let 100.- Kč a za druhého a
dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 150.- Kč. S takto upraveným návrhem vyhlášky
souhlasí.
Usnesení 20/26/05: Zastupitelé souhlasí s návrhem vyhlášky o místních poplatcích č. 1/2020 s úpravou
poplatku na jeden kalendářní rok za jednoho psa na 200,- Kč, za druhého a dalšího psa na 300,- Kč. Za
psa jehož držitelem je osoba starší 65 let 100.- Kč a za druhého a dalšího psa téhož držitele, kterým je
osoba starší 65 let 150.- Kč.
Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, V. Konvalinka, T. Přibyla, J. Valenta, J. Krátký, V. Musil, M.Knor,
M.Stříbrný Proti (0), Zdržel se (0)

6

Různé

6.1 Příkazní smlouva ZVA akce Dopravní infrastruktura-veřejné
osvětlení Hlásná Třebaň
Návrh: Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem příkazní smlouvy na žádost o platbu a ZVA ( závěrečné
vyhodnocení akce ) k dotaci na akci Dopravní infrastruktura-veřejné osvětlení. Jedná se o rekonstrukci
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veřejného osvětlení. Smlouva bude uzavřena mezi obcí Hlásná Třebaň a paní Miloslavou Vlkovou,
Masečín 390E, 252 07 Štěchovice. Zastupitelstvo se smlouvou, tak jak je navržena souhlasí.
Usnesení 20/26/6.1: Zastupitelstvo souhlasí s návrhem příkazní smlouvy na žádost o platbu a ZVA k
dotaci na akci Dopravní infrastruktura-veřejné osvětlení, rekonstrukce veřejného osvětlení, která bude
uzavřena mezi obcí Hlásná Třebaň a paní Miloslavou Vlkovou, Masečín 390E, 252 07 Štěchovice.
Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, V. Konvalinka, T. Přibyla, J. Valenta, J. Krátký, V. Musil, M.Knor,
M.Stříbrný Proti (0), Zdržel se (0)

6.2 Věcná břemena
Návrh: Zastupitelé projednali návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene inženýrské
sítě k pozemku parc. č. 325/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hlásná Třebaň (vodovodní
přípojka k pozemku parc. č. 372/3 (ulice Na Zahrádkách)), investor Karolina Holasová, Rudoltická
129/6, 155 00 Praha 5 Řeporyje.
Usnesení 20/26/6.2: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene inženýrské sítě k pozemku parc. č. 325/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú.
Hlásná Třebaň (vodovodní přípojka k pozemku parc. č. 372/3 (ulice Na Zahrádkách)), investor Karolina
Holasová, Rudoltická 129/6, 155 00 Praha 5 Řeporyje.
Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, V. Konvalinka, T. Přibyla, J. Valenta, J. Krátký, V. Musil, M. Knor, M.
Stříbrný Proti (0), Zdržel se (0)
Návrh: Zastupitelé projednali návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby č. IE-12-6010174/VB/001 k pozemkům parc. č. 1591/1,
ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1618/4, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú.
Hlásná Třebaň (kabelové vedení NN, pojistkové skříně a rozpojovací pojistková skříň (ulice
Formanská)), předložené investorem , firmou ČEZ Distribuce a.s., IČ:24729035, DIČ:CZ24729035,
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, zastoupená Ing. Milanem Šimákem na základě pověření,
evidenční číslo POV/OÚ/82/0108/2014. Jedná se o kabelové vedení NN, 3 kusy pojistkových skříní a 1
kus rozpojovací skříně. Jednorázová náhrada za věcné břemeno činí 49 700,- Kč. Zastupitelstvo
požaduje umístění pojistkových skříní a rozpojovací skříně mimo průjezdný profil komunikace.
Náhradu za zábor obecního pozemku pro dočasné uložení výkopků stavebního materiálu zastupitelé
nepožadují.
Usnesení 20/26/6.2.2: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby č. IE-12-6010174/VB/001 k pozemkům
parc. č. 1591/1, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1618/4, ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Hlásná Třebaň (kabelové vedení NN, pojistkové skříně a rozpojovací pojistková
skříň (ulice Formanská)), předložené investorem , firmou ČEZ Distribuce a.s., IČ:24729035,
DIČ:CZ24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, zastoupená Ing. Milanem Šimákem na základě
pověření, evidenční číslo POV/OÚ/82/0108/2014. Jedná se o kabelové vedení NN, 3 kusy
pojistkových skříní a 1 kus rozpojovací skříně. Jednorázová náhrada za věcné břemeno činí 49 700,Zápis zasedání zastupitelstva obce
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Kč. Zastupitelstvo požaduje umístění pojistkových skříní a rozpojovací skříně mimo průjezdný profil
komunikace. Náhradu za zábor obecního pozemku pro dočasné uložení výkopků stavebního
materiálu zastupitelé nepožadují.
Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, V. Konvalinka, T. Přibyla, J. Valenta, J. Krátký, V. Musil, M. Knor, M.
Stříbrný Proti (0), Zdržel se (0)

6.3 Podněty Kulturního a sociálního výboru
Návrh: Předseda kulturního a sociálního výboru, prezentoval výsledky posledního zasedání
kulturního a sociálního výboru:
1. Definice pomoci rodinám postižených koronavirovou krizí - (viz návrh v příloze)
2. Žádosti spolků na příspěvky v roce 2021 - projednány a výbor je doporučuje ke schválení takto:
- ve výši, jako byly na rok 2020 (Sokol Hlásná Třebaň, ČČK Rovina)
- v požadované výši 29 000,- Kč ( Hasiči Hlásná Třebaň )
3. Akce Zpívání u kapličky:
- Vzhledem k očekávanému zhoršení pandemie nelze oficiálně pořádat v tradiční podobě,
navrhujeme tedy náhradní variantu:
- Oznámíme na 23. 12. od 18:00 společné zpívání koled formou jejich vysílání v obecním rozhlasu a
každý před svým domem
- Betlémské světlo bude možné si odnášet od kapliček na Rovinách i v HT
Zastupitelé projednali všechny body návrhu a žádají do bodu 1. doplnit: starosta požádá naši právní
kancelář o vypracování návrhu smlouvy s jednotlivými žadateli, kde budou uvedeny podmínky pro
vyplacení podpory. Ta bude vyplácena pravděpodobně formou příspěvku.
K bodu 2. : příspěvky spolkům budou rozděleny takto :
- Sokol Hlásná Třebaň - Staročeské máje:
10 000,- Kč
- Den dětí:
5 000,- Kč
- Dětský karneval:
5 000,- Kč
- Svatomartinský průvod: 5 000,- Kč
- Mikulášská nadílka:
5 000,- Kč
Celkem :
30 000,- Kč
- ČČK Rovina

- Den dětí:
- Mikulášská nadílka:
Celkem:

-Hasiči Hlásná Třebaň: - Čarodějnice:
- Hasofest:
- Drakiáda:
Celkem:

5 000,- Kč
5 000,- Kč
10 000,- Kč
3 000,- Kč
23 000,- Kč
3 000,- Kč
29 000,- Kč

K bodu 3. : v obecním rozhlase bude vysílána jedna koleda 23. 12. 2020 od 18.00 hodin.
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Betlémské světlo bude možné si odnášet od kapliček 23. 12. 2020 mezi 18.00 až 21.00 hodin.
Usnesení 20/26/6.3: Zastupitelstvo schvaluje všechny tři předložené návrhy po zapracování výše
uvedených připomínek.
Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, V. Konvalinka, T. Přibyla, J. Valenta, J. Krátký, V. Musil, M. Knor, M.
Stříbrný Proti (0), Zdržel se (0)

6.4 Nabídka na zpracování Studie proveditelnosti na revitalizaci pro
obecní požární nádrž na Rovinech
Návrh: Zastupitel T. Přibyla představil zastupitelům nabídku od projektanta pana Ing. Ondřeje
Perlingera z firmy Bio centrum spol. s r. o., Dřetovice 109, 273 42 Dřetovice na zpracování Studie
proveditelnosti na revitalizaci požární nádrže na Rovinech za celkovou cenu 120 000,- Kč s DPH.
Usnesení 20/26/6.4: Zastupitelstvo schvaluje nabídku od projektanta pana Ing. Ondřeje Perlingera
z firmy Bio centrum spol. s r. o., Dřetovice 109, 273 42 Dřetovice na zpracování Studie proveditelnosti
na revitalizaci požární nádrže na Rovinech za celkovou cenu 120 000,- Kč s DPH.
Hlasování: Pro (8) – T. Snopek, V. Konvalinka, T. Přibyla, J. Valenta, J. Krátký, V. Musil, M. Knor, M.
Stříbrný Proti (0), Zdržel se (0)

6.5 Parkování K+R u lávky
Návrh: Starosta informoval zastupitele o vývoji projektu K+R u lávky. Bude třeba připravit
geometrické plány, znalecké posudky a kupní smlouvy na odkup pozemků.
Usnesení 20/26/6.5: Zastupitelstvo bere na vědomí.

Příští jednání zastupitelstva
Jednání číslo

27/2020

Datum, čas

17. 12. 2020

Místo

Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu

Zapisovatel:

Jan Valenta

Ověřovatelé:
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Starosta:

Tomáš Přibyla

.…………………………………………….. dne ………………………

Michal Knor

…………………………………………………dne ……………………...

Tomáš Snopek

…………………………………………………dne ……………………..
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