Zápis č, 6t202lNZ zveřejného zasedání
zastupitelstva obce Zadní Třebaň

proti

(z důvodu ochrany
konaného ve úterý 26.8,2021od 18. hodin ve Společenském domě
moŽnosti ná|<azy - rozestupy
proti
ŠÍření
covlD -19 zamimořádných bezpečnostních opatření
minimálně 2 metry od sebe, desinfekce, roušky)
zaháji|a starostka obce
ZasedániZastupitelstva obce ZadniTřebaň (dáletéž jako,,zastupitelstvoo')
Markéta Simanová (dále téžjako ,,předsedající")

přítomni: Markéta Simanová, Jiří petříš, Petr Přívora, Petra Frýdlová, Michal Zámeénik,Josef ŠevČÍk,
Jan Hovorka

Omluveni: Nikodým, Krúpa
Poěetoběanů:10
na
Zahájenízv 18.00 hod. Starostka obce: Přeji hezký dobrlý v,eČer vŠem přítomným,vitám vás
prezenění
přítomno
dle
že
Konstatuji,
6DOň veřejném zasedánizastupitelstva obcó ZadniTíebaň.

-

7 ělenů zastupitelstva (z celkového poětu 9 - vŠechělenŮ
,urtupit.irtua),takžezastupitólstvoje usnášeníschopné(§ 92 odst. 3 zákonao obcích)

listiny

- příioha ě.

1

tohoto zápisu

Dále konstatuji,žeUsnesení é. 5l2021VZ ze dne.20.7
Nóvrh programu:

202l nikdo nerozporova|,t|JdiŽie

Platné.

Zahájeni

Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu

a

jmenování zapisovatele

Body k projednání:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Urgentní úpravy soc.zař.I. patro v ZŠate požavkůKIIS
op-ravy mi]stniótr komunikací v kritickém stavu po přívalových deštích
Havarijní stav mostní lávky v ulici Třebaňská x Št<otní- řešení provizorního přemostěnÍ,
uzavírka havarijní lávky včetně DIO' montáže, nájem lávky
Návrh změny Pasportu dopravního značení
Rozšířenípůvoonit o zadáiízprac.PD - Lipová, na Návsi o chodník Třebaňská IS engineering.
s.r.o.

Návrh na pořízení úložnýchprostor pro spisovnu a učebnu v zs
Návrh zadat vyčištěnípomníku a údržby
Návrh na člený VK v zadání společnéVZ dle smlouvy s KSUS z 19.6.2020 homogenizace
povrchů silnice č. III_11517 a III_ 11519 včetně zadávací dokumentacev YZ
Rozpočtovéopatření é.512021
Diskuzeo Usnesenío Závér

volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu

a

jmenování zapisovatele

pořízovou
zapisovatelem zasedání zastupitelstva jmenuji Romanu
Ověřovatelem zápisu navrhuji p. Petru Frlýdlovou
Hlasování: pro:

5

Usnesení č. 1 byto schváleno

proti: 0 zdržel se: l

a drulrýrn ověřovateleln zápistt navrhuji p. Petra Přívorr,t

Zápis ó.

6l2021lVZ

z26.8.2021

1

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se:

i

Usnesení č.2 bylo schváleno

Jako členy návrlrové kotnise rravrlruji p, Josefa Ševčíka
Hlasovárrí: pro: 5 proti: 0 zdržel se:
a dále

1

Usnesení č.3 bylo schváleno,

petříše
jako druhélro člena návrhové korrrise navrlruji p. Jiřího

Usnesení č.4 bylo schváleno.

H|asování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: l

Schválení programu veřejného zasedání zastupitelstva obce
jeho schválením?
Má návrhová komise navrn na nějaké změny 8i doplnění programu před
Návrhová kotrrise má návrh k úpravě prograrnu,

a to:

a katastrálrrílro

Jako bod č. 10: při konzultaci s referentem Českéhoúřadu zeměrněřickéIro
ulice Cliatařská L, IL,
v Informačnímsystému územrríideritifikace bylo obci doporučeno zavésíZllovu
a to
vypadly pravděpodobně v roce 2012 pii sjednocovárrí tehdejŠÍchregistrŮ,
III. a IV,, které;čúZK
tedy se rresPlnilY PodmínkY
zřejmě z tolro důvodu, že nebyly doh|edárry všechny potřebrré infortnace,
pro řádrié převederrí.

II. Chatařská IIL,

Návrlr na sclrválení pro ,,opětovtlé" zaí,azeri rázvů ulic Clratařská I., Chatařská
CUZK, který je
Chatařská IV. prostřednictvínr programLl Informačnísystém ítzemtríidentifikace
přístupem k datůrn
propojerr se státlrí správott zeměrněřictví a katastru, adále s veřejrrým dálkovýrn
registru územníiderrtifikace, adres a nemovitostí,

-

Příchod pana Hovorky

l8:04 hod.

Hlasování pro schválení projednávání 9 bodů z navrženého programu a
Hlasování pro:

6

proti:

0

zdržel se:

1 bod

doplněný

Usnesení č. 5 bylo schváleno

1

Projednávání bodů:
soc, zař, - ubourání
Urgentní úpravy soc.zař.I. patro v zŠate požavkŮ ru§: havarijní stav
dveíi,2x WC Geberit,
osazení
příčnézdi v uěebně, zarostlého ódpadního potru'bí, montážSDK pŤíčky,
kout.v tvt_s_,_1ontaz kabinek
irirJiury, umyvadla, vyrovnávky podlah, nátéry amalováni,sprchový
p. L. Škvorovi - dle PředběŽně
WC, nátěr podlah - vzhiedem k 8asové tísni školních prázdnin zadáno
DpH.
bez
Kč
125.000,_
za
stanovené ó"ny ,upráci včetně materiálů
1.

Hlasovárrí: pro:

7

proti:

0

zdržel se:

Usnesení č.6 bylo schváleno

0

v 7l202l _ nesjízdná i
2.opravy místních komunikací v kritickém stavu po přívalových deštích
části _ havarijní stav _ oprava
neschůdná ulice v uvoze a poškozeníulice Lesní v nezpevněné
zadáno p,
,"g".t.r _ vhledem k ěasové tísni a poptaným dodacím lhůtám dalšíchoslovených
vŮz a válec,
(
nákl,
Štiá.""i za předběžně stanovenou cenu ,u prá"i včetně materiálu a technikY bagr,
asf. recyklát) za120.000,, Kě bez DPH,
Hlasovárrí: pro:

7

proti:

0 zdržel se:

0

Usnesení č.7 bylo schváleno.

_
přemostění,
Havarijní stav mostní lávky v ulici Třebaňská * školní řešení provizorního
_
po zjištěníděr v pochozí óástilávky
uzavírka havarijní lávky včetně DIo, montážernájem lávky

3.

Zápis ó.

612021

lYZ

z 26.8.2021

jako lravarijrrí - strrdeti Č, 7, Vzhledern
provedeno místníšetření a stav rtosné konstrukce slrledálr
z komunikace III/l l5l7 do
k potřebánr a bezpečnosti rnístriíclr obyvatel, při zajištěnípřechodu

její

lávky rrutné PřistouPit
intravelárru obce je rra základě lravarijnílro stavu nosné konstrukce
o povolení a přípustnosti této
kornpletrrí výměně. vzlrledenr k tomu, že není žádnápD a rozhodnutí
jako by se stavěla rrová, Tedy s povolovacírni procesy
lávky, je nutrré postupovat stejnýrn způsobetn,
při čemžby v této době byli
včetrrě PD, DIO, zatněření atd. Toto představuje časovot_t náročnost,
po krajnici vozovky IIL třídy v nepřehlednérn
občarrévystaveni riziku rrehod y až s fatáh"tírni dťrsledky
provizorní |ávky v bezprostřední
úseku. Jako rrejryclrlejší a nejbezpečnějšíse jeví možnost instalace
k

blízkosti liavari|ní lávky s útpravou dopravního značení,

lávku v potřebrré délce ve svém
Cenová rrabídka finny, která rná k dispozici ilrned lrotovou kovovou
je vČetriě sluŽeb nutrrýclr k Provederrí
depozitu věetně mostního listu k dodání v co rrejkratšídobě,
opatření pro morrtáž a
osazetrí provizorní lávky ( vyí,ízerlía irrstalaci dopravního irrženýrskýclr
dopravního znaéeni včetně
demontáž lávky, DIo po dobu jejího provozu, dočasnépřernístění
amontáž
pro chodce, pD včetně statickélro výpočtu a hlavrrí mostníprohlídky, transpoft
přechodu

lávky, rrájern lávky, denrontáž a tratrsport lávky, úpravu dotčerrého zrračerrí),

/ kpl, rrájem lávky včetrrě
Doprava a instalace lávky vč. Legislativy DIo, HMP, atd. l57,000,- Kč
(DIo) a Úprava
DIo 25.000,_ Kč rněsíčně,demontáž a doprava lávky vČ. Potřebné legislativy

dotčerréIroúzemi 67.000,-/kpl.

Předpokládaný tenn írr dodárr í 3 5,-3 6.

tý den 202 1,

poznátnka starostky: vzhledern k velrni rizikové situaci sivymiriuji do zápisu jrnerrovitě vYPsat, kdo

jak lrlasoval.

0

Usnesení č. 8 bylo schváleno,
na nezbytnou dobu,
pouze
umístěna
bude
p""-š""Jir.'souhlasí, pokrrd provizortrí lávka

Hlasovárrí: pro:

4.

.

7

proti:

0 zdržel se:

Návrh změny Pasportu dopravního značení- posouzení 1, návrhu:
K navrhovaným bodům ve vámi předloženém:

1. K Vatinám - Zrcadlo ano
2. U hřbitova - chodci ve vozovce + pruhy na zpomaleníOK
3, Na Bořích - Zpomalovací práh chtějí
4. ruad Školou_ u kontejnerů 2x zpomalovací práh, ne podélnéosazení kontejnerů
5. Na Školoux Na Kaplanci - vodorovné značeníV5 ano
6. Bezejmenná x Nad Školou - vodorovné značeníV5ano
-1. Řevnická

8,
9.

_ řešení změny přednosti v jízdě
x železničnípřejezd

zvýšený pohyb chodců
_
požadavek
na omezení rychlosti 30 km/h nedoporučeno - akceptujeme
K Nádražímíst Před
10. Na Návsi u pošty_ zákazvjezdumimo obsluhu - návrh na vyznaČeníParkovacích
Pod Květy

-

budovamiobce anaprotilehlémpozemku -přesnáves-ukapličky-jednásehlavněo
jde na poštu, do knihovny, na úřad
zviditelněnímíst,jak a kde se můžeparkovat, když se
apod.

_
a hlavnísilnice,
Dalšínávrh kdoplnění. KVatinám, ZaTratí,V úvoze 10 km/h, U Dubu_vedlejší
Bezejmenná - jednosměrná ulice.

Hlasovárrí: pro:

7

Zápis č. 612021 lV

proti:

Z

0 zdržel se:

z 26.8.2021

0

Usnesení č.9 bylo schváleno

Rozšířenípůvodního zadánízprac.PD - Lipová, na Návsi - o chodník Třebaňská IS
pD v obg{.u Lipová od přejezdu lokálky po
engineering.i...o. _ původně byla zdána práce na
návek, na druhou stranu pak c-hodník k přechodu u turistického bodu. Následně zastuPitelé
doporučili zadatzpracování PD v rozsahu celého chodníku Třebaňská. Tyto vícePráce bYlY
o dotaci
naóeněny na 67.76Ó,-Kě. Ale pD bude kompletní, připravený k případnému podání žádosti
5.

z nějakého vhodného dotaěního programu a stavební povolení,

Hlasovárrí: pro:

7

proti:

0 zdržel se:

Usnesení č. 10 bylo schváleno

0

Návrh na pořízení úložnýchprostor pro spisovnu a učebnu v ZŠ-v budově nejsou Žádné
s GDPR,
vhodné úložnéprostory nu .pi.ouní dokumen§l, často obsahujícíosobní Údaje - v rozPoíu
6.

dále pak v upravené uEebně nejsou žádnéúložnéprostory pro pracovní materiály, vzhledem
k nesiandardním rozměrům a výškám je vhodnější zadat výrobu na míru.
předběžná cenová kalkulace dvou úloŽných na míru zhotovených sestav je do 60.000,- vČetně DPH,
Hlasovárrí: pro:
7.

7

proti:

Usnesení č. 11 bylo schváleno

0 zdržel se: 0

Návrh záměru vyčištěnípomníku a údržby_ cena bude doplněna

Hlasovárrí: pro:

7

proti:

0

zdrže| se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno

Návrh na členy VK v zadání společnéYZ d|e smlouvy s KSUS z19.6.2020 homogenizace
povrchů silnice č. Iil_11517 a III- 11519 včetně zadávací dokumentacev YZ.Dle SmlouvY o
společnémzadániveřejné zakázky můžeObec ZadniTřebaň delegovat dva ěleny komise. Markéta
Simanová_ starostka obce, Micha|aZámeénika, člen finaněního výboru. Jako náhradníkY Petra

8.

přívoru _ člen finaněního qýboru a Jiřího petříše, místostarostu obce.
Hlasování: pro

7 proti: 0 zdržel se:

0

Usnesení č. 13 bylo schváleno

9.Rozpočtové opatření č.512021- viz příloha
Hlasování: pro:

7

proti:

0 zdržel se:

0

Usnesení č. 14 byto schváleno

Návrh na schválení pro ,,opětovnéo' zařazení názvů ulic Chatařská I., Chatařská II.o
Chatařská III., Chatařstcá IV. prostřednictvím programu Informaění systém Územni identifikace
10.

čúzr,kterýje

propojen se Státní správou zeměměřictví a katastru, a dále s Veřejným dálkovým

přístupem k datům registru územníidentifikace, adres a nemovitostí.

při konzultaci s referentem Českéhoúřadu zeměměřického a katastrálního v Informaěním systému
územníidentifikace bylo obci doporuěeno zavéstznovu ulice Chatařská I.,IL,III. a IV., které 'ČÚZr
vypadly pravděpodobně v roce 2012 píi sjednocování tehdejších registrŮ, a to zřejmě z toho dŮvodu,
že nebyly dohledány všechny potřebné informaceo tedy se nesplnily podmínky pro řádné PřevedenÍ.
Hlasování: pro:

7

proti:

0 zdržel se:

0

Usnesení č. 15 bylo schváleno

Informace starostky:
PodPora
Mitristerstvo flrrarrci- Informativní sdělerrí o zamítnutídotace z progranlu VPS-228-3-2021
j srne na
Žádali
obcí
působnosti
v
školství
regiorrálnílro
základny
techrrické
obnovy a rozvoje rnateriálrrě
patře Zš .
Rozšíieníkapaóit Zš včetně úrpravy sociální zaíízenív 1.

v 9-1012021,
obec poptává úpravu dalšíchrrezpevněrrýclr MK po přívalových deštíclr- předpoklad Prací
Zápis č. 612021lVZ z26.8.2021

Stavy

rra účtechobce k dnešnítnu dni dle dostupných

výpisů: celkem 14.242.603,82 Kč

ČSt opakované zanášeníčerpadel v hlavní Čst - od letošního roku rapidrií nárŮst blokace ČerPadel Y
odstranění
ČerPadela
u irř.r,1u 1x, v květnr"t2x,v červnu 5x, v červetrci 6x, v srpnu zatím 4x. Při vyjmutí
vYČistit
neclrat
a
vťtz
fekální
Prostor nádrŽe. I kdYŽ
zavolatspeciálrrí
se
rrrusí
nrateriálťr blokujícíclr čerpadla
a koŠbYl Plný
byl irrstalov án 21 .1 . koš ria záchyíhrubých rrečistot, i tak došlo za dvadrry k ucpárrí ČerPaclel
ubrouskY,
vllrČerré
buŽÍrku,
kalhotky,
spodrrí
lrrubýclr nečistit. šlo identifikovat dětské kraťasy, dánrské
dostal
přiPojerrý
Každý
rrepatří,
hadrý, porrožky, píovazy.To v žádrrénrpřípadě do splaškovékalalizace
jímek
tis.KČ,
Čs
i
o
33.
poučerrío toIn, jak se chovat. Do této doby obciuziikly vícenáklady s ČiŠtěním
obec brrde situaci řešit co rrejrazantnějším způsobem, protože toto lrraniČÍs těŽkýrn záŠkodlrictvím.Prosíme
občany, aby si všírrrali okolí, zda někdo nevlrazuje cosi přímo do kanalizaČníclrŠachet.
Diskuze:
Otázka: Proč se řeší rekonstrukce školy těsně před zaéátken školrrího roku?

odpověd': Na jaře byla vytvořerra projektová dokumentace, proběhlo výběrové ÍizenÍ,ale cenY bYlY
přeinrštěné, tal nauidky Úyly odrnitnuty a muselo se hledat nové řešerrí. Tírn se opravy zdržely.
v drrrŽině
otázka: proč rekonstrukce školy nezahrrrula lepšířešerrí přístupu dětí k toaletárn? StarŠÍŽácl a déti
rnusí projít učebnou l.třídy.
odpověd': pokud se ukáže, žetato situace narušuje výuku žáku l.třídy, bude neprodlerrě řeŠena.
pokud nemáte dalšídotazy, bucle

zo

hlasovat o sclrválení usnesení.

Návrh usnesení: Návrhová komise navrhuje přijmout usnesení z veřejného zasedání zastuPitelstva
obce Zadní Třebaň č. 1_15 spisové značky 6l202lNZ ze dne 26.8.2021.
Hlasování: pro:7 proti:

0 zdržel se:

0

Usnesení č. 1-15 je přijato a je platné.

je moŽné
Závěr; Do schválených dokumentů uvedených v Usnesení é.6 l2021lYZ ze dne 26.8,202l
u
nahlédnout přímo na Óbecním úřadě v úřední dny, v ostatních dnech po telefonické.domluvě. DokumentY,
kteqých zákon ukládá jejich vyvěšení na úřední desce, budou vyvěŠeny jak v tiŠtěné,tak i v elektronické
rádi
pooáuo na příslušný.ňulr"o.ni"h deskách, V případě jakýchkol_i problémů, dotazů a připomínek Vás
veěera.
zbytek
hezký
Přeji
prinitá." na obecním úřadě v úředních hodinách.
Veřejné zasedárrí bylo ukončeno v 19:23 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 27 .8. 2021

Razítko obce:
Vyvěšeno na pevné i elektrorrické úřední desce
Sejmuto dne 12.9.2021

Přílohy zápisir:
l. prezenčnílistirra
2. Rozpočtovéopatřerrí č.5 12021lVZ
Zápis ó. 612021lVZ z26.8.2021

dtre: 2,7.8.2021

