Zápis č. 2 12022 N Z z v eřejného zasedání
zastupitelstva obce Zadní Třebaň
konaného v úteqý Ig.4.2022 od l8. hodin ve Společenském domě
ZaseďániZastupitelstva obce ZaďníTíebaň (dáletéžjako ,,zastupitelstvo") zahájÍIa starostka obce
Markéta Simanová (dále téžjako ,,předsedající")
přítomni: Markét Simanová, Petra F'qýdlová, Micha| Zámeéník,Josef Ševěíka Petr Přívora
Ornluveni: Jan Hovorka, Jiří Nikodým, Jiří Petříš, Jan Krúpa
Počet občanů:2

Zaháleníz v 18.05 hod. starostka obce: Přeji hezký dobrý večer vŠempřítomným,vítám vás na
uz1Ďveřejném zaseďánízastupitelstva obci ZaďníTíebaň. Konstatuji, že přítomrro dle prezenění
listiny - přííoha č. 1 tohoto zápiŠu - 5 členůzastupitelstva (z celkového poČtu 9 - vŠechČlenŮ
zastupiteistva),takžezastupitelstvo je usnášeníschopné(§ 92 odst. 3 zákona o obcích)
je Platné,
Dále konstatu.ii,žeUsnesení é.1l2022lYZze dne.8,3.2022nikďo nerozporova|,tudÍŽ
Návrh programu:
Zahájení

volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu

a

jmenování zapisovatele

Body k projednání:

1. OZY o stanovení školskéhoobvodu s MěÚ Řevrrice
2. Návrh na ukoněení spolupráce s AK Vlček - pověřenec

3.
4,
5.
6.

7.

GRPD
žádostpo Základní škola a Mateřská škola o převedení schváleného

rravýŠenípříspěvku

zřizovatele na r. 2021 na pořízení herních dřevěných prvků do rozpoětu na rok 2022
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb pověřerrce pro ochranu osobních ÚdajŮ s f,
Procurio, s,r.o,
Návrh na přidělení dotace TJ Ostrovan nar.2022
Návrh náj'emní smlouvy pro trvalý a doěasný zábor pro dotčerrý pozemek p.Č.2062lI korYto

potoka- stavba lávky přes Svinařský potok
Ňavrh smlouvy o smlouvě budoucí o zíízeníVB * služebnosti p.p,ě.

169411 zařízeni
kNN pro p,p.Č,1806/8
stavby
o
umístěrrí
dohodY
a
Distribuce
distribuění ,oúrtuuy s f , Čvz
Třebcouni
V
zulíce
ulička
přístupová
8, Návrh kupní smlouvy na prodej p.p.ě,1424
MKMont illuminations
CN
ks
dle
9. prodloužení smlouvý o pionájmŮ LED vánoěních dekorů 15
na dalších5 let
1 0. Rozpočtovéopatření ě, Zl2022

Diskuze, Usnesení, Závér

Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu
Zapis ov atelem zasedán í zastup

itel stva

a

j rrr en uj

jrnenování zapisovatele

i Hanu N ej edl ou

Ověřovatelem zápisu navrhuji p. Petru Frydlovou
Hlasovárrí: pro: 4 proti: 0 zdržel se:

Zápis é. L|ZOLZNZ z 19.4.2022

]

Usnesení č. 1 byto schváleno.

a druhým ověřovatelem zápisu navrhuji p. Petra Přívoru

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zďržel

se:1

Usnesení č. 2 bylo schváleno,

Jako ěleny návrhové komise navrhuji p. Michala Zámečníka

Hiasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se:
a dále

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

1

jako druhého ělena návrhové korrrise navrhuji p. Josefa Ševčíka

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se:

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

1

§chválení programu veřejného zasedání zastupitelstva obce
Má návrhová komise návrh na nějaké změny či doplnění programu před jeho schválením?
darovat obci pozemky ve spoluvlastnickém

Doptnit jako bod č. 11- Návrh Ing.
podílu 4144 na LV 814- a

to:p.p.č.85/1 ,8611,581l4,581l5,8'7112,900l1,90013,901l1,90212,904lI,90912,91212,1786lB,I786l12,1186

tt4,hrcns,7786lIg,1786124,1787ll4,I787 /26,1787l40,1790lz,1791l4,179117,179619,179812,1798l4,
I1gll11,I]99l1,I7ggl4,1799l6,1812124,1812125,189213,1893l16,189811,1899l30,1899l45,1915l1,191
6l|,]!1"713,I9I8l4,19Z4l3,192415,192513,to vše v hodnotě 5.910,00 Kč, dále spoluvlastnický podÍl
4144 naLY 1230, a to p,p,ě. 122512,127312,to vše v hodnotě ] .130,Kě, dále spoluvlastnický podíl
4413388 na LV 737, ato:2032l6 v hodnotě 10,- Kč.
Hlasování pro: 5 proti: 0 zdržel se:

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

0

Projednávání bodů:
1,.

OZY o stanovení školskéhoobvodu

s

MěÚ Řevnice - pro 6.-9. roěník ZŠŘevnice

Hlasování pro: 5 proti: 0 zdržel se:

0

2. Návrh na ukoněení spolupráce s

AK Vlček -

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se:

0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
pověřenec GRPD

Usnesení č.7 bylo schváleno.

3. ŽádostPO Záklaďní škola a Mateřská škola o převedení schválerrého navýšenípříspěvku
zíizovaíe|e nar.202I na pořízení herních dřevěných prvků do rozpoětu narok2022
Na poslednímYZr.2021by1o odsouhlaseno: píedložená cenová nabídka na zvolené herní PrvkY,
prioritně dřevěná |od'za203,080,- KóbezDPH.- žádost o převod odsouhlasených prostředkŮ do r.
ŽO2z,i"likož objednaný prvek dodavatel v tomto roce není schopen dodat a zlizovatelzakazuje

uhradit cenu prvku pŤed dodáním. Bude řešeno až po předložení smlouvy o dílo rozPoČtovýrn
opatřením ,, Žozz. Čártku zaherní prvek bude PO převedena po dodání ďíla a předložení dodacího
1istu.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Zápls č. 2lZ022lYZ z 19,4.2022

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

osobníoh ÚdajŮ s f,
4. Návrh nauzayíeníSmlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu

procurio, s.r.o., Ič: 0glg7384,se sídlem Vrchiického 678l1g,500 11 Hradec Králové, v ZaStOuPení
zaměstrrancŮ
Mgr. Jana Base - rrabídka širšíchslužeb za stejnou cellu - orr-line proŠkolování
Hlasování: pro:

5

Usnesení č.9 bylo schváleno.

proti: 0 zdržel se: 0

5. Návrh na přidělení dotace TJ

ostrovan nar.2022- žádost o příspěvek na Činnost na rok 2022 ve

výši 60,000,- Kč

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Hlasovárrí: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

pro dotěený Pozemek
6. Návrh riájemní smlouvy č. SML-007 4-2022-946 pro trvalý a doěasný zábor

p,é.206211. L"ry českérepubliky,

s.p,_ koryrto potoka

_ stavba lávky přes Svinařský potok

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

IV-127. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zYízeníVB- služebnosti p.p.ě. 169411, ě.projektu
kNN
stavbY
umístění
o
dohody
Pro
a
6030940 zaíizenídistribuěnísoustavy sr, ČPZ Distribuce
p.p.ě.1 806/8

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Hlasovárrí: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
8. Návrh kupní smlouvy na prodej p.p.é. 1424 panu

jlri,t"n;';1iiŮá,

@

i.Ó v rřii,9",i"i . poom int
|*fíp}j"Ť1u:fji :,*tn,
M*l;-"lá* ÝŽ predprojednáno: Návrh odprodat p.p.é. |424 (54 m2, cena 1.000,- lm2) - uliěka
zámér
z ulice V TřebcoŮni vlasiníkovi sousedníclr pozemkú (p.p.č. 143Bl1, 143812, 1439, 1440) nabYvatel
hradí
podmínka:
vlastnictví
veškeré náklady a poplatky za zménl
vyvěšen na UD.
ur

-

kupující.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se:

0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Mont illuminations na
9. prodloužení smlouvy o pronájmu LED vánočníchdekorů 15 ks dle CN MK
DPH/rok,
kč
bez
dalších5 let cenová nubiOtu při pětiletém nájmu 15 ks 16,000,Hlasování: pro:

5

proti: 0 zdržel se:

0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

10. Rozpoětové opatřen í ě.212022- viz příloha

Fllasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se:

0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

darovat obci pozemky ve
11- Návrh vlastníka uvedených pozemků p. Ing,
spoluvlastnickém podílu 4144 na LV 814- a to: p,p,č,
silt,solt,5B1/4,5ó1/5,8]1lz,900l1,g00l3,g01l1',9-0212,90411,909lz,97zl2,178618,1786l12,1786114,118
6115',1.78élr.,7.786124',17u ll+,l18,7126,1781l40,119012,1,7g1l4,1,7g1l7

,179619,779812,1798l4,1798l11

8g9l30,1899l45,I915l1,191617,1917

,1799lI,1199l4,1799láJywzqJB12lz5,18g2l3,1893l16,1898/1,1
spoluvlastnický_ podíl 4144 naLY
13,191814,1g24l3,1gz4l5,192513, to vše v hodnotě 5.910,00 Kč, dále
podíl 44l33B8 rra LV
1230, ato p.p.č. 12z5lz,iz132;1o všev hodnotě 1 . i 30,Kč, dále spoluvlastnický
pověření starostky k podpisu darovací smlouvy,
731, ato:zbiua v hodnotě 10,- Kč.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Zápis é, 2l2022lVZ z 19.4.2022

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

Informace starostky:
Stavy na účtechobce k dnešnírnu dni dle dostupných qýpisů: 1. KB: 11.576.661,28 Kě, 2. BU - Fond
obnovy v+k: 1 12.g5z,O1Kč, 3. BU - v+k trzay: Í.ass.tb:,oo Kč, ČSoB oďpaďy:712.301,06 Kě, ČNB:
182.520,93 Kč. Cetkem na účtechobce k t8.4,2022z 14,273,538,88 KČ,

Byla provedena kontrola lrospodaření obce zarok2021s výsledkem bezvýhrad, chyb a nedostatkŮ.
Stanovisko DI PL ČR k úpravě paspoltu dopravního znaóení- návrh sclrválen ažnanavrŽený zpŮsob řeŠení
výjezdu z ulice Pod chybóu přei nechráněný přejezd na silnici III. třídy. Obec bude poŽadovat zdŮvodněnÍ,
jejíŽ
pióo neni možné.DI nósouhiasí z toho důvodu, že by lrlavní silnice vedla do slepé místníkomunikace,
a
ďo
Úzké
pozemní
komunikaci
jednosměrný
hlavní
provoz.- nelze směrovat
průjezdný profil je spíšena
slepé MK.

Plán oprav nezpevněných

MK

proveden v rozsahu úpravu štěrkem a JCB bagrem v ulicích:

Na Vrážku, Na Chybě, Pod Chybou, Chatařská II, Chatařská I, Na Bořích, K Vatinám, K Ledolamu v rámci
možné šíře pro bagr, užšíčásti, zejména v koncové ěásti ulice Pod Chybou vpravo a K Ledolamu k lávce do
Hlásné Třebaně búde muset být proveden menšítechrrikou - provedia f. Scar stav Praha s.r.o, v ceně
83.387,- Kč věetně DPH a materiálu DK 8116 77,7t.
f, Strabag provede dlužnépráce - bíléznačeníkrajnice na silriici IIL třídy, objednáno provedení
vodorovného znaěení na místníclrkomunikacích,dle návrhu změny pasportu dopravního znaóení.
Poptáváme cenové nabídky na provedení oprav asfaltových výtluků na místrrích komunikacích
Y Zahrádkách, K Voškovu, Na Kaplanci.

-

Pracujeme na administrativních krocích k přípravě provedení opravy chodníku Třebaňská od mostu u
hasiěárny k přejezdu lokálky a úpravy krajnic vozovky v ulici Na Návsi věetně chodníku a ÍPravY odvodrrění
dle zpracované projektové dokumentace pro dopravní stavby.
poptáváme firmu na dodávku dopravního znaéení dle rrového návrhu Úpravy pasPortu doPravního znaÓenÍ.
poptávánre firrny na dodávku a instalaci plastových oken a dveří do budovy Obecního Úřadu
odžitých rámů a tepelných ztrát.

-

z dŮvodu

poptáváme cenové rrabídky na doplnění herních prvků do zahraďy u SD - maminkami doporuČeno doPlnit o
jedno Pro větŠÍ,kolotoČ
lroupací hnízdo, htazdy pró větSi áěti, pružinová houpadla - jedno pro maličkéděti,
přízbmní,prolézacítruUi<ua lanovku, prvky pro aospete, Buderne se zabývatnávrhem na odstranění budovY
Mandl z důvodu rozšířenídětského hřiště.
poptáváme provedení projektu na koncovou část ulice Na Bořích u rodinných domů věetně řeŠeníkřiŽovatkY
ajejího odvodrrění.

Řešíme možný odkup kontejnerů 1 100 l od f, AVE, pro potřeby obce po výpovědi.
Dokončujeme administrativní kroky ke stavebnímu povolení lávky přes Svinařský Potok.
Diskrrze:

p.E. otázka: plánujete opravy cest, např, v ulici Třebariská, kde by bylo vhodné rozŠÍřitkomunikaci nebo
jakýrn zPŮsobem
trastavit vzniklé žlaby nápř. dtuz"bni,oi kostkami? Odpověd': Zastupitelstvo obce prověřÍ,
by bylo možnéřešit, Nutnost jednání s KSUS jako vlastníkem silnice III. třídY,

Zápisé,2lZ\z2NZ z

19.4.2022

4

pokud nemáte dalšídotazy, bude

zo

hlasovat o schválení usneseni.

Návrh usnesení: Návrhová komise navrhuje přijmout usnesení z veřejného zasedání zastuPitelstva
obce Zadní Třebaň č. 1_16 spisové značky 2l2022N7, ze dne 19.4,2022.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 1-16 je přijato a je platné.

je moŽné
Závér: Do schválených dokumentů uvedených v Usnesení ě.2l2022lYZ ze ďne 19.4.2022
DokunentY, u
domluvě.
po
telefonické
dnech
ostatních
rrahlédnout přímo ná obecním úřadě v úřední dny, v
i
v
elektronické
tak
kteqých zákonukládájejich vyvěšení na úřední desce, budou vyvěšenyjak v tištěné,
poaáue na příslušný"ň uli"c*ni"h deskách, V případě jakýchkoli problémů, dotazů a připomínek Vás rádi
přivítáme na obecním úřadě v úředních lrodinách. Přeji hezký zbytek večera.
Veřejné zasedálrí bylo ukončeno v 19:21 hod.
Zápis byl

v

yhotov eryfne:

Zapisovatel:

.pa,J.,I!//-

, /ry
./

Ověřovatelé zápisu:

starostka

obce:

Markéta simanová

Razítko obce:
Vyvěšeno na pevné i elektronické úřední

Sejmuto an",

/{,.

Í...zOZZ

Přílohy zápisu:
1. Prezenčnílistina
2, Rozpočtovéopatření é. 2l2022lVZ

Zápis é. 2l2022lYZ z 19.4.2022

