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      Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 

 

 

1 Zahájení 

1.1 Organizační opatření 

Návrh: Tomáš Snopek navrhl za zapisovatele Vnislava Konvalinku a za ověřovatele zápisu Michala 
Knora a Miroslava Stříbrného. 
 
Usnesení 22/04/01.1: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň volí za zapisovatele Vnislava Konvalinku a 
za ověřovatele Michala Knora a Jana Valentu. 
 
Hlasování: Pro (6) – T. Snopek, J. Krátký, J. Valenta, T. Přibyla, M. Knor, V. Konvalinka, 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 „Finanční příspěvek POBERO“, „Diskuze o možné pomoci Ukrajině“ a 
„Informace ze stavebního výboru“. 

 
 

Jednání číslo 4/2022 

Datum, čas 14.3. 2022 od 19:00 

Místo Budova obecního úřadu obce Hlásná Třebaň 
 

Přítomni (7) Tomáš Snopek, Vnislav Konvalinka, Tomáš Přibyla, Jiří Krátký, Jan Valenta, 

Michal Knor, Miroslav Stříbrný (od 19.20 hodin) 

Omluveni (2) Tomáš Hanč, Vojtěch Musil 

Hosté (0)  

Zápis zapsal Vnislav Konvalinka 

Ověřovatelé zápisu Michal Knor, Jan Valenta 
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Program zasedání: 

• Pečovatelská služba – poskytnutí dotace ze Středočeského kraje, Střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje 

• Program EFEKT III – dotace na obnovu VO 

• Věcná břemena 

• Různé 
o Finanční příspěvek POBERO 
o Diskuze o možné pomoci Ukrajině 
o Informace ze stavebního výboru 

 
Usnesení 22/04/01.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje navržený program zasedání. 
 
 
Hlasování: Pro (6) – T. Snopek, J. Krátký, J. Valenta, T. Přibyla, M. Knor, V. Konvalinka, Proti (0), Zdržel 
se (0) 
 
 
 

2  Pečovatelská služba – poskytnutí dotace ze 

Středočeského kraje, Střednědobý plán rozvoje 

sociálních služeb Středočeského kraje 

 
Návrh: Zastupitelstvu byla předložena smlouva se Středočeským krajem na poskytnutí dotace na 
pečovatelskou službu. Vzhledem k rozpočtovému provizoriu v době, kdy kraj dotaci schvaloval se jedná 
o tzv. „zálohu“ na rok 2022 za měsíce leden a únor 2022. 
 
Starosta obce informoval zastupitele o požadavku kraje na rozšíření provozní doby pečovatelské služby 
na 7 dní v týdnu od 7 do 19 hod. Zastupitelé projednali reakci na tento požadavek. Bude konzultován 
se zástupci Středočeského kraje a současně oslovíme pečovatelské služby v okolí na případné sloučení. 
 
Usnesení 22/04/02: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje návrh Veřejnoprávní smlouvy 
o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona 
č.108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, zajišťující poskytování pomoci a 
podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci na rok 2022 se Středočeským krajem a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 
 
 

Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, J. Krátký, J. Valenta, T. Přibyla, M. Knor, V. Konvalinka, M. Stříbrný, 
Proti (0), Zdržel se (0) 

3 Program EFEKT III – dotace na obnovu VO  

 
Návrh: Zastupitel pan T. Přibyla představil upravenou analýzu k dotaci na obnovu veřejného osvětlení, 
dle úpravy stavebního výboru. Byly vypracovány čtyři varianty na obnovu veřejného osvětlení jak 
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s využitím dotace, tak i bez dotace. Všechny mají dlouhou návratnost a více zatěžují rozpočet obce. 
Bylo dohodnuto do příštího zasedání: zjistit další možnosti dotací ( J. Krátký ) zjistit podmínky a připravit 
zadávací řízení (T. Snopek, J. Krátký). 
 
Usnesení 22/04/03: Zastupitelstvo bere na vědomí. 

4 Věcná břemena 

4.1 Návrh:  Zastupitelé projednali návrh smlouvy  o zřízení věcného břemene inženýrské sítě k pozemku 
parc. č. 476/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 578/1, ostatní plocha, neplodná půda  a 
parc. č. 604/3, zahrada, vše v k. ú. Hlásná Třebaň (elektrická přípojka k pozemku parc. č. 604/2 a 606/1), 
investorem je ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly zastoupená společností 
ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.., Polní 450, Lety u Dobřichovic, 252 29 Dobřichovice IČO:25741101, 
DIČ:CZ25741101. Akce číslo: IV-12-6026164/1.  
 
Usnesení 22/04/04.1: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy  o zřízení věcného břemene 
inženýrské sítě k pozemku parc. č. 476/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 578/1, ostatní 
plocha, neplodná půda  a parc. č. 604/3, zahrada, vše v k. ú. Hlásná Třebaň (elektrická přípojka 
k pozemku parc. č. 604/2 a 606/1), investorem je ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-
Podmokly zastoupená společností ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.., Polní 450, Lety u Dobřichovic, 252 29 
Dobřichovice IČO:25741101, DIČ:CZ25741101. Akce číslo: IV-12-6026164/1.  
 
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, J. Krátký, J. Valenta, T. Přibyla, M. Knor, V. Konvalinka, M. Stříbrný, 
Proti (0), Zdržel se (0) 
 
4.2 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. 993 (ulice V Úvozu)), investor Lucie Boušová, Zákostelní 667/3, 
190 00 Praha 9.   
 
Usnesení 22/04/04.2: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene inženýrské sítě k pozemku parc. 985, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. 
Hlásná Třebaň pro (vodovodní přípojka k pozemku parc. č. 993 (ulice V Úvozu)), investor Lucie Boušová, 
Zákostelní 667/3, 190 00 Praha 9.   
 
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, J. Krátký, J. Valenta, T. Přibyla, M. Knor, V. Konvalinka, M. Stříbrný, 
Proti (0), Zdržel se (0) 

5   Různé 

5.1  Finanční příspěvek POBERO 

 
Návrh: Zastupitelé byli seznámeni s návrhem na příspěvek 100,- Kč/obyv. (pro naši obec cca 120 tis. 
Kč), který bude použit jako příplatek k základnímu kapitálu společnosti POBERO (odpadová společnost 
obcí). Jedná se o finance nad rámec členských příspěvků obcí do svazku (16,- Kč/obyvatele), které 
budou využity pro krytí provozních nákladů před zahájením svozu odpadů (viz příloha 
POBERO_fin_plan_1_6_22).  
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Tyto prostředky umožní společnosti POBERO zahájit svou činnost svozu odpadů z členských měst a obcí 
bez potřeby využití provozního úvěru.  
 
Usnesení 22/04/05.1: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje navržený příspěvek 100,- 
Kč/obyv. pro odpadovou společnost obcí POBERO. 
 
 

Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, J. Krátký, J. Valenta, T. Přibyla, M. Knor, V. Konvalinka, M. Stříbrný, 
Proti (0), Zdržel se (0) 

5.2 Diskuze o možné finanční pomoci Ukrajině 

Návrh: Zastupitelé diskutovali o další možné pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. V obci je momentálně 12 
ukrajinských občanů o kterých víme. Budeme nabízet pomoc ubytovatelům, pomoc s obědy, 
zprostředkování práce pro uprchlíky, zprostředkování informací o komunitním centru v Srbsku, pomoc 
s dotacemi, zajištění vyučování pro děti, komunikace s koordinačním centrem Dolní Berounky 
v Černošicích, vyhledávání dalších možností ubytování. 
 
Usnesení 22/04/05.2: Zastupitelstvo bere na vědomí. 

5.3 Informace ze stavebního výboru  

Návrh: Předseda stavebního výboru seznámil zastupitele se změnami ve složení stavebního výboru. 

Z výboru odchází pan J. Krátký a pan V. Javůrek. Jako nový člen se hlásí pan J. Calaj.  Zastupitelé s těmito 

změnami souhlasí. Dále proběhla diskuse o problematice parkování na veřejných plochách v obci 

v souvislosti s obnovou některých komunikací. Stavební výbor navrhuje vytvořit jednotná kritéria pro 

celou obec. 

Usnesení 22/04/05.3: Zastupitelstvo obce schvaluje změny ve složení stavebního výboru. Odchází pan 
J. Krátký a pan V. Javůrek a novým členem se stává pan J. Calaj. 
 

Hlasování:  Pro (7) – T. Snopek, J. Krátký, J. Valenta, T. Přibyla, M. Knor, V. Konvalinka, M. Stříbrný, 
Proti (0), Zdržel se (0) 
 
 

Příští jednání zastupitelstva 

Jednání číslo 5/2022 

Datum, čas 28.3. 2022 

Místo Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu 

Zapisovatel: Vojtěch Musil 
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Ověřovatelé:                          
          Michal Knor                      .…………………………………………….. dne ……………………… 

 
 
 
 
                                      Jan Valenta                     …………………………………………………dne ……………………... 
 
 
 
 
           Starosta:     Tomáš Snopek                     …………………………………………………dne …………………….. 
 

 

 


