Usnesení č, 3l202llYZ z veřejného zasedání zastupitelstva obcc Zaclní Třebaň

konaného dne1.6.2021 od 18.00 hodin ve Společenském domě
Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje:
Usnesení č. 1 ověřovatelern zápisu paní Petru FrýdlovoLr
Usnesení č. 2 ověřovatelem zápisu pana MichalaZámečníka
Usnesení č.3 členerl návrlrové komise parra Jiřílro Petříše
Usnesení č. 4 členern rrávrhové komise paní Markétu Simanovott
Usnesení č.5 projednávání22 bodťr z navrženého programLl + 3 body doplněrré

fJsnesení č.6 Úoetni závěrku PO Základní škola a Mateřská škola za rok 2020 dle výkazu
Rozvaha aYýkaz zisku a ztráty k 31 .12.2020.
Usnesení č.7 Převod HV ve výši 103,35 Kč PO do rezervního forrdu školy.
Usnesení č. 8 ÚOetní závěrku Obce Zadní Třebari za rok}O}O dle ťrčetníchvýkazů FIN 2-12,
Rozvahy, Yýkazu zisku a zíráty k3LI2.2020.
Usnesení č.9 Závěrečný účetObceZadní Třebaň zarok2020.
[Jsnesení č. 10 Odsoul-rlasení v plánu investic v MAP ,,Souhlas zíizovatele s investičnínri
prioritami škol a školskýclr zaŤizeni pro potřeby Strategickélro rámce MAP" * akčníplán
rozvoje vzděIáváni v ORP Beroun pro období r.2021-202] ato:
Přístavba třídy pro 5. Ročník+ zvýšeníkapacity kuchyně, jídelny a školrrí družiny 25. mil, Kč

-

k real, r.2023
Přístavba 2. Tíidy MŠ+ zvýšeníkapacity kuchyně, jídelny a soc. zařízení l0.mil. Kč k real.
r.2023
Revitalizace školnízahrady ZŠ+ VtŠvčetně reviíalizace herrríclr prvkťr pro MŠ3,5 mil. Kč
k real. r.2022

Usnesení č.11 Výjimku pro MŠna šk.r,202ll2022 z24 na28 dětí.
Usnesení č.12 Zadaí dopracování PD pro SP ing.arch. Palkovskému na rekonstrukci soc.zař.
I. patro v ZŠzanabídrrutou cerru 85.000,- Kč + DPH.
Usnesení č. 13 Realizaci záméru rekonstrukce soc. zaí.I. patro v ZŠíbezpŤiznáni íinanční
podpory z vlastrrích rozpočtových prostředků.
Usnesení č.14 Zpracování PD k přístavbě MŠu čp.2l9 - navýšení kapacity MŠ.
Usnesení č.15 Zapojení PO do projektu Obědy do škol ve Středoč. kraji IV financovanélro
z Operačnílro programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním
příspěvkem.
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[Jsnesení č. 16 V+K Polní a V Třebcouni* změrrový list č. 1bez vlivu na cenu díla snrl.
l l90400238.

KB č. 43-7207000237l0l00 nově jako účet
Fondu obnovy infrastruktury vodovodu a kanalizace, převod stávajícího zťrstatku ve výši
2.721.123,29 Kč rra 1. BU,
Usnesení č. 17 Vyčleněnístávajícího účtuobce u

Usnesení č. 18 Převod výsledku hospodaření

VHČ za rok

2020

obnovy infrastrtrktury vodovodu a kanalizace.
Usnesení č. 19 Smlouvu o

-

zíizeníslužebnosti sítě - přípojka v*k

skutečnosti r, 2020 do Forrdu

na p.p.č. 2065 v

ulici Na

Vrážku sp. P. Conkovou bezúplatně.

Usnesení č. 20 Smlouvu o snrlouvě budoucí o zřizení věcnélro břetnene - služebnosti IP.126019382,P-2O21-0008, Pod Květy čp.2OI s ČPZ Distribuce, a.s., zast. f. Energon Dobříšzávěsné vedení kabelovélro vedení NN o délce 3m ze stávajícílro sloupu Pl8 k novému sloupu
č. 9l l.
Usnesení č. 2l Stavbu a Návrh snrlouvy o budoucí snrlouvě o zíizeníVB na dohodu o umístění
stavby IZ-l2-6002512/SOBSVB/01, Zadni Třebaň, ul, Nad Nádražím k čp. 131 přes p.p.č.
336 s CEZ Distribuce, a.s, zast. Elektromontáže s.r.o.
Usnesení č.22 Projekt firmy

Zadní Třebaň * Literi.

TMS Projekt,

s.r.o. ,,Oprava zabezpečenía výstroje trati v úseku

Usnesení č.23 Stavbu již odsouhlasenou 18,6.2020 ato z důvodu technického řešeníazměny
ceny za VB přes p.p.č. ll59l1* kabel. vedení 15 m, 178lll - kabelové vedení 22m. nové
techn. Rešení - kabel 3x l20 x70 za 8.500,- Kč + Návrh nové smlouvy o zíizenívěcného
břemene a dohodu o umístěníIP-l2-60l7224lYBlO1, Řevnice, č, parc. 3723lt s ČPZ
Distribuce, a.s. zast. Elektromorrtáže s.r.o.
Usnesení č. 24 Dodatek

č.7 ke smlouvě o rrakládání s komurrálním odpadem

s

f. AYE CZ

odpadové lrospodár'ství s.r.o. pro rok 202L
Usnesení č. 25 Příspěvek na divadlo ve výši 3500,spolupráci se Salto.

Kč rra dětský piknik * p. Fořt. Ve

Usnesení č. 26 Knilrovní řád pro obecní knihovnu.
Usnesení č. 27 Rozpočtovéopatření č. 412021- viz příloha.
Usnesení č. 28 Příspěvek na činnost TJ Ostrovan nar.202I ve výši 30.000- Kč.
Usnesení č. 29 Opravu cesty Na Chybu

- nabídka Turbo

600

-

f. Specializované stavební

činrrosti Zoubek s.r.o. :
a) opravu cesty Na Cliybě - opravované množstvícca 480rn2 - optava výtluků a prasklin
-furbo
spotřeba 4x
6000 (l lt) cerra 134.000,- Kč, možnost válcovárri4xza 14.000,- Kč
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a
b) opravu MK Nad Školou,Na Bořích - opravované množstvícca240 m2 - oprav výtlukŮ
piurt tin u krajnic - spotřeba 2x Turbo 6000 (l1t) 67.000,- Kč, válcovánÍ2x cena 6000,- KČ.
Cena je konečná, není plátcem DPH. Záručni doba 36 rněsícťr.

Usnesení č.30 Odložení hlasování - Oprava cesty

ZaTratí - dle cerrové nabídkY.

1-30 sPisové znaČkY
Usnesení z veřejného za§edání zastupitelstva obce ZadníTřebaň Č.

č.3t2O2tNZze dne t.6.202t jsou přijata

a

jsou platná,

1.6.2021je moŽné
Závérz Do schválených dokumentů uvedených v Usnesení č.3l2021lVZ ze dne
domluvě.
nahlédnout přímo ná obecním úřadě v úřední dny, v ostatních dnech po telefonické
jak V tiŠtěné,
Dokumenty, u kterých zákonukládá jejich vyvěšenína úřední desce, budou vyvěŠenY
jakýchkoli ProblémŮ,
tak i v eleťtronické podobě na přísluŠnýchvývěsních deskách. V PříPadě
dotazů a připomín.i Va, radi privitame na obecním úřadě v úředních hodinách.

Zápis byl vylrotoven dne : 2.6.2021

Zapisovatel:

p,

Ověřovatelé zápisLr:

p.

/,*,

Pořízová.

2

p. Zámečník
starostka obce: Markéta sinlanová

ffi
,e,ffiď

Razítko obce:

Vyvěšerro na pevné i elektronické úřední desce dne: 2,6,202l
Sejnruto dne: 1 8,6.202 l

Přílohy zápisu:

l.
2.
3.
4,

prezenění listirra

Rozpočtovéopatřerrí č. 412021

lVZ

Závěreóný účetobce
Cerrík pro TKO a separaci na rok 202l
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