Usnesení

č,6l202lNZ zveřejného

zasedání zastupitelstva obce Zatlní Třebaň

konaného dne 26.8.2021 od 18.00 hodin ve Společenském domě

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje:
Usnesení č. 1 ověřovatelem zápistt paní Petru Frýdlovou
Usnesení č. 2 ověřovatelern zápistt pana Petra Přívoru
Usnesení č. 3 člerrern návrhové kornise pana Josefa Ševčíka
Usnesení č. 4 členem návrhové kotnise parra Jiřího Petříše
Usnesení č. 5 projedn ávání 9 bodťr z navrženélro programu +

1

bod doplněný

r_rrgentní ťrpravy soc,zař. I. patro v ZŠdle požavkůKHS - lravarijrrí stav soc. zař. vzhledern k časovétísrri školrríclr prázdrrirr zadállo p. L. Skvorovi- dle předběžně stanovené ceny Za
práci včetrrě materiálů za 125.000,- Kč bez DPH,

Usnesení č. 6

Usnesení č.7 opravy místrríclr kornunikací v kritickém stavu po přívalovýclr deštích v 112021nesjízdná i rresclrťrdrrá Lrlice V Úvore a poškozerrí ulice Lesrrí v nezpevnělré ěásti - lravarijrrí stav oprava urgenttrí - vlrledern k časovétísni a poptarrým dodacím lhůtáln dalšíchoslovenýclr zadáno p.
Škvoroviza píedbéžI,těstanovetlou cenu za práci včetně rnateriálu a techniky za 120.000,- Kč bez

DPH.

Usnesení č. 8 řešení provizorníIro př,ernostěrrí auzavírky lravarijrrí lávky v ulici Třebariská x Školní
včetrrě DIO, montáže, náiern lávky. Doprava a instalace lávky vč. legislativy DIO, HMP, atd.
l57.000,- Kč / kpl, nájern lávky včetně DIO 25.000,- Kč měsíčrré,denorftáž a doprava lávky vč.
Potřebné legislativy (DIO) a ťtprava dotčerrélro úzení67.000,Jkpl. Předpokládaný termítr dodárrí 35.36. týden 2021

.

Usnesení č. 9 změnu Pasportu dopravního značení- posouzení 1. návrhu:
. K navrhovaným bodůrn:

l.
2.
3.
4.

k vatirrám - zrcadlo allo
U hřbitova - clrodci ve vozovce + pruhy rra zpomalení OK
Na Boříclr - Zpomalovací prálr chtějí
Nad ŠkoloLr - u kontejnerťr 2x zpomalovací prálr, ne podélnéosazení kontejrierů
5. Na Školou x Na Kap.laIlci - vodorovnó značeníV5 ano
6. Bezejmenná x Nad Skolou - vodorovné znaóení V5 ano
1 , Řevnická x železrričrrípřejezd - řešení změny přednosti v jízdé
B. Pod Květy - zvýšený pohyb chodců
9. K Nádraží - požadavek Ita otnezelrí ryclrlosti 30 krn/h - nedoporučeno - akceptujerne
l0, Na Návsi u pošty - zákaz vjezdu minro obslulru - rrávrh tra vyztračetríparkovacích rníst před
budovarni obce a na protilelilém pozemku - přes náves - u kapličky - jedná se lrlavně o
zviditelrrěrrí rníst, jak a kde se rnůžeparkovat,když se jde na poštu, do knihovny, na úřad
apod.

Dalšírrávrlr kdoplnění, KVatirrárrr,

ZaTrati,V Uvoze - l0krn/lr, U Dubu-vedlejší alrlavnísilnice,

Bezejmerrrrá - jednosrněrrrá ul ice.
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Usnesení č. 10 rozšířenípůvodrrílro zadári zprac. PD - Lipová, na Návsi - o clrodriík Třebaňská IS
engineering. s.r.o. * pťrvodně byla zdállapráce na PD v obsahu Lipová od přejezdu lokálky Po návek,
tra drulrou stratlu pak chodník k přechodu Lr turistického bodu. Následrrě zastupitelé doporuěili zadat
zpracovál"li PD v rozsahu celélro chodníku Třebariská. Tyto vícepráce byly nacenětry na 6'7.J60,-KČ.
Ále PD bude kornpletní, připravený k případrrérnu podárr í žádosti o dotaci z rrějakého vlrodrrého
ciotačníhoprogramu a stavebttí povolení,
Usnesení č. 11 pořízerrí úrložných prostor pro spisovnu a učebnu v ZŠ.
Předběžná cenová kalkulace dvou úrložnýclr na míru zhotovenýclr sestav je do 60.000,- včetně DPH.
Usnesení č. 12 záněr vyčištěnípomrríku a údržby- cena bude doplrrěna.
Usnesení č. 13 členy VK v zadání společrré YZ dle smlouvy s KSUS z 19.6.2020lromogenizace
povrchů silrrice č. III-1 1511 a III- l l5l9 včetrrě zadávací dokurnentacevYZ. Dle Smlouvy o
společrrém zadát"i veřejné zakázky můžeObec ZadníTíebaLi delegovat dva člerry komise. Markéta
Sirnanová - starostka obce, Michala Zánlečníka,čletr firrarrčrríIro výborLr. Jako riálrradníky Petra
Přívortr - člerr finarrčního výboru a .Iiřího Petříše, místostarostu obce,
Usnesení č. 14 rozpočtovéopatřeri ó. 512021- viz přílolra
Usnesení č. 15 ,,opětovt,té" zaíazení názvů ulic Clratařská I., Chatařská II., Chatařská III., Chatařská
IV. prostředrrictvítn programll Inforrnačrrísysténr izelnri identifikace ČÚZrc,
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zadní Třebaň

č.6l2021NZ ze dne26.8.202l jsou přijata

a

č. 1-15 spisové znaČky

jsou platná.

Závérz Do schválenýclr dokurnerrtů uvederrýclr v Usnesení ó.612021lYZ ze dne26,8.2021 je možné
nahlédnout přímo na obecním úřadě v úřední dny, v ostatních dnech po telefonické domluvě. Dokumenty, u
kterych zákon ukládá jejich vyvěšení na úřední desce, budou vyvěšeny jak v tištěné,tak i v elektronické
podobě na příslušrrýclr vývěsrrích deskách. V případě jakýchkoli pro9!érnů,dotazťr a připornínek Vás rádi
přivítáme na obecním úřadě v úředních hodinách.
Zápisby| vyhotoven dne:27 .8.2021
Zapisovatel:

p. Pořízová

Ověřovatelé zápisu: p. Frýdlová...
p. Přívora....
starostka obce: Markéta simanová
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Razítko obce:
Vyvěšeno na pevné i elektrorrické ťrředrií desce dne: 2'7.8.2021
Sejmuto dne:12.9.2021

Příloliy zápisu:
1. Prezenčnílistina
2. Rozpočtovéopatřerrí č. 612021lVZ
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