Zápis č, 3 12022 N Z z v eřejného zasedání
zastupitelstva obce Zadní Třebaň
konaného v úterý 31,5,2022 od 18. lrodin ve Společenském domě
Zasedátlí Zastrrpitelstva obce Zadní Třebaň (dále též.ia|<o,,zastupitelstvo") zahájila starostka obce
Markéta Sirnanová (dále téžjako ,,předsedající")
Petr Přívora, Jan
př.ítonrni: Markéta Simanová, Petra Frýdlová, Miclral Zánrečník,Josef Ševčík,
Hovorka, Jiří Petříš, Jan Krťrpa
Otn luveni:

Jiří N ikodým

Počet občanťr: 12

Pozvaní hosté: p. Kubásek z f. E,KO-KOM - zhodnocení výsledkťr činrrosti closLrd nastnlottvalré finnY
AVE pro nakládání s odpacly, nlodelace dalšíchpostLrpťr v oblasti odpadovélro lrospodář'ství obce pod
podnrírrkanl i součastré legislativy.

Zahájeníz v 18.05 hotl. starostka obce: Přeji hezký dobrý večer všenr přítotnttýrn, vítám vás na
312022 veřejném zaseclání zastLrpitelstva obce ZadníTYebaň. KonstatLrji, že přítomrro dle prezenČní
listiny - příloha č. 1 tohoto zápisLr - B členťrzastupitelstva (z celkovélro počtLr 9 - vŠeclr ČIenťr
zastgpitelstva),takže zastupitelstvo je usrrášettíschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích)
Dále konstatrrji, že UsItesetlí ě.2l2022lYZze drrc.19.4,2022 nikdo trerozporoval, tudíŽ je platné.
Ntivrh progruruu:
Zahájení
Vol ba návrltové kotn i se, ověřovatelťr zápisu

a

_i

rnenovátr í zapisovatele

Bocly k projednárrí:

1.
2,

3,
4.
5,

6.
1.
8.

Návrh tla ťtpravu smloLtvy Zásilkovrra - rozšířenío l nrodul
Návrlr na vyhodnocení nabídek na doplnění lterIríclr prvků do zahrady v SD - 3 cenové
nabídky
Návrh na změtru odběrného místa v hospodářskýclr budováclr za SD
Návrh na projednálrí zvýšerrých nákladťr rra podílr-r ČOV Řevnice
Návrlr na oclprrštění poplatku zaKO r.2020 a2021 majiteli v zahraničíAnglie - z dťtvodu
COVID opatř,ení nemoltl svotl nelTovitost dloLrhodobě tržívat
Návrh nové Snrlouvy f. Galileo - zvýšeníceny za slLržby webových stránek obce
Návrh tra vyhodnocení cenových nabídek na nová okna pro budovu OU a PoŠtY
Rozpočtovéopatř,errí č.312022

Diskuze, Ustlesetlí, Závér

Volba návrlrové kotrrise, ověř,ovatelťr zápisLr
zapi sovateletrr zasedán

Í zastupitel stva j nlenrr

a

j

jnrenování zapisovatele
i Rot-natllt poř,ízovott

Ověřovatelenr zápisu navrlrr4ii p. Petru FrýclIovou

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se:
Zápis č. 3l2022lY

Z

z 31.5.2022

1

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

a druhým ověř"ovatelerrr zápisLr navrhLrii p, Josefa Ševčíka

Usnesení č.2 bylo schváleno.

Hlasovártí: pro: 7 proti: 0 zdržel se: l

Jako člerry návrhové konrise rravrlrqji p. Jiřího Petříše
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se:

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

l

a dále jako drulréIro člena rrávrlrové konrise navrhLrji p.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se:

l

Prezetltace odpadového hospodářství

Michala zánlečrlíka
Usnesení č. 4 bylo schváleno,

-

zástLrpce f.

EKO- KOM,

stva obce
l err í pro grall tl veř,e.i néh o zasedání zastrrpitel
programu před jeho sclrválenírn?
či
doplnění
ztnětly
na
nějaké
návrlr
Řonrise
návrhová
Má
Sclrvá

Doplnit jako bod č. 9 - Požadavek na odstranění kanrenťt okolo lípy u Jedtroty - Z hled]:íl^
Mě[J Beroutr
bezpečrrosti silničnílro provozll nepř,ípLrstné - konzttltovárro s DI a odboretn doPravY
proveclení výběrovélro řízení tta stavbu lávky Lrzavřetrort výzvrru
firen] z Óbo.L,, prostř,ednictvínr právní kanceláře JUDr. Marian Polický

Doplnit jako bod č. l 0

-

-

os|ovetlí

3

Doplnit jako bod č. l l - požádat o finančnípodporLr na stavbu lávky z Programu 2021,2024 Pro
ve
po.t.ytouanidotací tla rozvoj obcí clo 2000 obyvateI ze Stř,edočeského Fondu obnovY venkova
)neni poclatku č. 1 - po podpisLt SrnIouvy o clílo s vybranýrl dodavatelem
z Programrt
Doplnit jako bod č. |2 - Zadatadrrrinistraci žádosti o finanČnípodporLr na stavbu_ |ávky
obnovY
Forrdrr
zoil_zďzq pro poskytování clotací na rozvo.i obcí do 2000 obyvatel ze Stř,edočeského
venkova ve ztrění Dodatku č. 1 f. PIK Vítek
připo.jení Přes
Doplnit jako bod č. l3 - žádost o sníženíči prorrrinutí příspěvku na ČOV - nároČnost
jedná
ťtzkorr
bočrrí
o
se
kopáníruční
PřístuPovou
obecní §ozenrek k jeho netnovitosti č.ev.471které Žije s trvalýnr
uličku v ulici V Třebcourri- vlastrrík.je nrajitelem objektu s ČÍslerneviclenČtlínrve
pobyterrr občana Zaclní Třebaně.

Doplnit k boclu č.2 - Návrh pana Hovorky k bodLr č. 2 vyvěšerrélro prograrnu VZ ,,Návrh
vylrodrlocení nabídek na doplnění lrerníclr prvkťr do zal,trady v SD - 3 cenové rrabídky"
_iávrh na zveřejrrěr"lí zálnéiuobce o doplnění herrtích prvkťr v prostorách zahradY SD + dodat
aŽPoÍévYbrat
koncepci urnístfuílrerních prvkťr a požadavek na veřejrré projednárrítolroto tlávrhu,
na

ne.ivýhodněj šínabídkir.

starostce obce za
Doplrrit jako bocl č. l4 - Návrhová kornise navrlruie vyplacerrí mirnořádrré odrrrěrry
činiost přesahrrjícírárnec jejích povinností ve výši 25,000,- Kč,

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Hlasovárrí pro: B proti: 0 zdržel se: 0

Projednávání bodů:
Že
Návrh na ítpravrt snrlouvy Zásilkovna ,žádajío rozšířenío l nodul, ato z dťrvodr-r, PoPtávka
vYuŽÍvat,
pohodlně
převyštrie rno)rrosti ukládký, firrna řeší stížnostinašiclr občanůo netrtoŽttosti
1.

př,edložen situační zákres,

Hlasování pro: 7 proti:
Zápis

1

č.3l2O22lYZ z31

zdržel se:

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

0

.5,2022

2

prvkťr clo zahrady v sD _ doplnění lrerníclr
2. Návrh tra vyl-rodrrocení nabídek na doplněníhertrích
na základě cllouhodobých požadavkťrrnatek
prvkťr clo zahrady u SD projednáno na VZ 19.4.2022_
trato, žepro školní areál bylzakoupert_jedelr
s clětnrio doplněrríhertríclr prvků a porrkazováním
děti pouze docházející do Mš a Zš, že
prvek za 256.000,_ Kč, s títn, že tento pru"k ,,,",ol,,ou uyuiiuui
lépe a pro širšívěkové skupiny
v sousedttích obcíclr rnají veřejně př,ístupná dětská hřisto vybavena
Ytrazdy pro větší děti, prrržirrová
dětí, bylo nratlinkanridoporttčeno doplnit o lrottpací hrrízjo,
prolézací trubku a lanovku, 2
přízenrní,
jeáno pro větií, kolotoč
lroLrpaclla _ jedno pro ,,,,,uiičkéclěti,
lavičky + odpadkový koš _ předložerry 3 cenové nabíclky

i tírn, že vykácerrí lísek a odstranění

pař,ezťr př,iprav í obec.

a) Borrita Gror.rp Service s.r.o, - certa 445,4B5,70 Kč s DPH
419.994,90 Kó
ui xnvr _ SPORT CZ, s.t.o._ cella za stejné korrrpottentyprolézacího
tttbusu,
c) TR Antoš S.r.o. - cenová rrabídka za 45Ó,4] 4,51 - bez

jedno lroupadlo

trení vhodné pro nejmenší děti,

jeclnání YZ) zasÍtlpitele p. Hovorky k bodu
Na základě tlávrhu (viz. bod č. l4 na doplrlěrrí progral],lLl
na doplnění lrenríclr prvkťr do zahrady
2 vyvěšenélro progralTltl VZ ,,Návrh na vyhoclrroc*i nauia"t
v SD - 3 cenové rrabídky"
o doplrrěrrí lrerníclr prvkťr v prostoráclr
- který pottkazoval na potř,ebu zveřejrrit nejprve záměr obce
prvkťr a požadavek rra veřejné projednání tohoto
zallrady sD, tzn. dodat koncepci urnístěníl,,erních
ai poténa záklaclě výsledku potřeb občanťrpřistoupit k posouzení a výběrLr

Č,

návrhu s veř.ejrrostí,
nejvýhodněj šínabídky.

darenr více než před šesti lety,
K tomuto bylo starostkou doplnětlo: obec stávajícílrerní prv§ získala
revizí,
výsledků
na základě
do soLrčasnásti byly prováclěny jen práce na opravách a

že by uvítali nrísto prvkťr
Dále se k tomttto bodu vyjádřili i někteří spolLrobčané, a to s_požadavkem,
lrerníclr prvkťr budoLr rnít obČané,kteřÍ-iiŽ
park, pocliunl a prvky pro seniory a co z,ta'kové itrvestice do
nernajímalé děti, a dětské hř,iště nevyužijí,
přistupuje se k hlasovánío.totn, zda se bude
Títrrto se odsouvá pťrvodní náplň boclLr č.2 k hlasování a
pro výběr nejvýlrodnějšínabídky,
akceptovat návrh trejprve zveř,ejnit zánér,tecly rryrrí nehiasovat

Hlasování: pro: 4 proti: 3 zdržel se:

l

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

za sD _ z dťtvodu havariir-rílro stavrt
3. Návrh tla zt-nětllt odběrnélro t-nísta v hospodářskýclr brrdovách
že vedení z objektu
z
dťtvodu,
;i;;;,,'čĚŽ Ói*irru"" a nevlrodtrostijeho rrrnístění, zároveň
požádáno o
je nutné přistoupit ke kornplexrrějšímu ř,ešerrí_ nacF,z
s lrodinatrri do garážíjenefunkčrrí,
zt-trěllr,t unr ístěníodběrrrélro trr ísta,

Hlasovárlí: pro: 7 proti:

l

zdržel se:

0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

pťtvodní odlrad podílu dle
4. Návrlr na projedrrárrí zvýšerrých nákladťr na podílLr čov Řevnice DPH za zajištěníkapacity rra
bez
Kč
1,_
smlouvy s Městerrr Revnicl byite,,,, že obec ultradí částku 3.8l
obyvatel" Řevnice rryrrí požadují
čoV Řevrrice v rámcije.jího rozšíř,enípro ,uáii |otřebu tj. pp l000stavby,
jako třeba náklady na
iealiz_ace
vyššíčástktr na írhraclu"nákludť,, které vznikly'v průběhu
ČoV, zrrrěrrou Plánu rozvoje v+k pro
kontroly vypoLrštěníodpadních vocl bělrem o,T,"i"ní provozu
povoletrí, v kotrečrréfázi nalezena
úzenríkraje, a tLrdížnesplněrrí podrnírrek pro dotaci á stavebrrí
,,,Řludňouu" í rládrže kalu a f-ekální,|ímky a
trrožlrá ťrspora nákladťr podnrírrěná zt-něnou tvaru a umístětrí
Rozbor a obhajobLr nákladťr doložiljak
tím zvýšerrý nákla<J nu i,-,",cnu projektové dokutnelttace.

Zápis ě.

3l2022lVZ z 31 .5.2022

pracÍ, Nově urČený a
provozovate| y*k, tak vlastník město Řevrrice i s rekapittrlací člerrěnísoupistt
propočtený poclíl obce ZadtlíTYebaň je 4333,160,- Kč bez DPH,
jednání zástupců Řevnic azadni
zastLrpitelstvo obce rrávrh bere na věclomí a požaclrrje spolďné
akceptrrje uhraclit Městrr Řevrrice
Třebaně z clťrvoclu vysvětlenívícenákladůoproti sni'lottvé. ZO
je
bez DPH.
náklacly clle snlorrvy o společnéinvestici, což 3.81 1.000,_
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

205 v zahraničí Anglie
Návrh na oclpuštěnípoplatku zaKo r.2020 a2021nrajiteli RD č,p,
užívat,
dlotrlrodobě
z clůvodu CoVID opatierií trenrolrl SVoLl llemoVitost

5.

Hlasovárrí: pro:

l proti: 5 zdržel se:2

-

Usnesení č. 10 nebylo schváleno,

obce-stejrré sluŽbY
Návrh nové Stnlouvy f. Galileo - zvýšenícelly zaslužby webových strálek
cena soltčasná 6000,- kč ročtrě, trová cetra 7800,- Kč ročně,
6.

-

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se:2

1 1 ks
cenovýclr nabídek tla trová oktta pro budovu OU a Pošty - celkem
interieru,
začištělrí
oketr, vstttptlí dveře se světlíkeni,3 oktra rrapoštu, 6xžaluzie,morltáž,demontáž,
příčkanreziskeltlí, parapety:

7.

Návrh

tra vyltoclnocení

a)
b)

_
268668,40 Kč
Winko spol. s r.o. _222.040,_ bezDPH, DPH 21% 46.628,40 Kč celkem
* budova ou
s
trojsklenr
seclnrikomora
DPH
s
okrra EU S.r.o. - rrabídka 3 okrra pošta 95.538,-

c)

Svět oken s.r.o.

301.9l9,-KčsDPH-tj.celkerrr397'451,-KčvčetněDPH21o/o

-

34|.6-t5,- Kč včetně DPH

Nejvýhodnější nabídkotr byla shledárra nabídka a) od společrrosti Winko,
,taiostku r ÓUleanani oken do bLrdovy čp. 6 a čp, 4, dle nabídky,
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zclržel se:

spol, s r,o, ZC) pověřLrje

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

l

8. Rozpočtovéopatř,errí č.312022 - viz příloha

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

u Jedrroty - z hlediska bezpečnosti
9. Požadavek starostky obce na odstranění kanrenťt okolo lípy
pádu osoby _ děti rra koleclr, staršílrůře
silrričrríIro provoztl neiřípustrré. Hrozítéžkýúrraz při
to doPravně bezPeČností
pohyblivé a viclícíosoby, poškozenímotorovýclr iji,,,ý.t-r vozidel. Nesplňuje
yyzývátoho, káo tatn katrretry instaloval, aby je treprodlellě odstranil,

,ror*y.

Hlasovátlí: pro: 7 proti:

l zdržel se:

0

Usnesení č, 14 bylo schváleno,

rrzavř,etrou výzvott oslovetrít-t-t 3 firem, které
10. Návrlr tra proveclerrí výběrovélro řízení na stavbu lávky
stavbarrri tolroto typu, travrženo oslovit
se clle dostr.rpnýclr prererrtací zabývajívodohospodářskýrrri
zpracování
CZ a.s., strauug u..., FirÓ.tu_ Fišer, rekotrstiLrkce a stavby a,s, a zadaí

firnry SMP
výbérovéhoř,ízení právttí kancelář,i,IUDr, Marian Polický,
I-ilasovárrí: pro: 7 proti: 0 zclržel se:

Zápis é. 3l2022lYZ z

31

.5.2022

l

Usnesení č, 15 bylo schváleno,

Návrh požádaío finanění podporu na stavbu lávky z Progratnu 2021-2024 pro poskytování dotací
ve znění Dodatku Č. 1 - Po
tra rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova
podpisu Srrrlouvy o dílo s vybranýnr dodavatelem.
11.

Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

z Programu 2021-2024 Pro
12. Návrh zaclat administraci žádosti o fittančnípodportr na stavbu lávky
obnovY venkova ve
Fondu
poskytovárrí clotací na rozvoj obcí clo 2000 obyvatel ze Středočeskélro
znění Dodatku č. l f. PIK Vítek
]llasovárrí: pro:

B proti: 0

zdržel se: 0

13. žádosto srrížetríči pronritrutí příspěvku nu

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

ČOV - náročnost připojení přes obecní pozenrek k jelro
o bočníťrzkou přístttpovorr uliČku v ulici V Tř"ebcouni-

trernovitosti č.ev.4,/l-iučníkopání --iedná se
Zadní
vlastník je majiteletr-r objektu s 8íslern-evidettčrrímve které ži.ie s trvalýrrr pobytem obČana
Tř,ebaně.

Hlasovárrí: pro:

1

proti: 6 zdržel se: l

Usnesení č. 18 nebylo schváleno.

za Činnost
14. Návrhová konrise navrlruje vyplaceníjedrrorázové rnirnoř,ádné odtrrěny starostce obce
přesalrrrjící rárnec jejích povinrrostí ve výši 25.000,- Kč
Hlasovárrí: pro: 7 proti: 0 zdržel se:

1

Usnesení č. 19 bylo schváleno.

Informace starostky:
Stavy na ťrčtech obce k clnešnínru dni dle dostupnýclr výpisů: 1 . KB: 1 1 .505.765,65 KČ,2. BU - Fond
ČNB:
obrrovy v+k: 4l 5.g52,01Kč,3. BU -v+k tržby':1'.527.jss,a Kč, ČSoB odpady:990.351,55 KČ,
249.581 ,4B Kč. Celkem na účtechobce k 31.5.2022z t4.689.392,32 Kč.

obec clo cloby převeclení pod Dolnoberourrské vodárerrské drLržstvo zaíítnsalTra provozuje svťrj vodovod a
a novélro
splaškovorr karralizaci voetne za:ištěníprovozuschopnosti, bezpeČrrosti, dodrŽerrí lloreln, fakturace
do
nernají
stnlouvě
poučenÍ'"e
piipojování i přes podstav l praóov,,,ík - opět apelujerne na uživatele,želrte
době
l.
V
soLrČasné
CS
kana|izace vlrazovat lradry, vttroene ubrouiky atd. Opět dochází k blokaci čerPadelv
probíhá výnrěna vodonrěrťt, které byly osazerry jako prvtrí - z důvodrr kalibrace,
obec zpracovátrí a clokládá MZE ar1alýzy a oclťrvodrrění k výzvě vlastníkovi v+k k doloŽení skr"rteČnosti
cenY
k péčiÓ nrajetek provedetré Ministerstvern zernědělství a.iejich porovnátrí všech poloŽek Pro výPoČet
vŠechnY
se
pro voclné a stočrié,netvořírne dostatečně vysoké prostředky tra obnovt"t vodovodu. Dokládají
balšístavby-cožje kanalizace I.etapa kanalizace avodovod II. etapa, voclovod U Dubu, vodovod a
karralizace Polrrí a V Třebcoutri, dotace, nlajetek, odpisy, vlastní pťostředký atd. atd. atd.
i
Zánlěr povodí o realizaci rybího př"echodu tla ostrově u elektrárrry - obec jedrrá s Povodírn o Projektu
vYLrŽitíjako
moŽtrostí
s majitelenl ostrova o nejvňodnějšípoclobě k všestrannému zvelebetrí c]arrélro nrísta a s
klidové zótry pro veřejrrost.

řeŠení
Starlovisko DI pL čR k írpravě paspotltt clopravního n,tačení- návrh scltválen aŽ na rlavrŽeriý zPŮsob
zdťtvodněnÍ,
požadovat
bLrde
vý.iezclrr z r_rlice pocl chybóu přes nechrátrěný přejezd na silnici III. třídy. Obec
pioč není nrožné.DI nósoulriasí z tolro dťrvódir, Že by hlavní silnice vedla do slepé rrrístrríkornunikace,.|e.iíŽ
ťrzké a
prťrlezclný profilje spíšerrajedrlosnrěrný provoz -rrclze snrěrovat hlavtrí pozetntrí konrrrnikaci do
Zatím
.r"pe vŘ.'s tímio Sianovisftem požádáno na MěÚ Berourt o schváleníznlěny dopravnÍIro znaČetrÍ.

rtevydalté rozltodIlttt í,
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plán oprav nezpevněrrých MK proveden v rozsaltu ťrpravy štěrkem a JCB bagrenr v Lrlicích: VětŠina oPrav lla
nezpevněných MK byla proved ella, zbývákousek Pod ChyboLr, K Ledolatnu pod lávku do Hlásné Tř'ebaně.
Tarii je poti.eba provJst práce s nralou ieclrnikor,r. Dále rrrgLrjeIne tlacetlělrí plánovanýcll oprav asfaltovýnr
,.."yřlái"n1 - a to v Lrlici Ke Studátlce, ZaTratí,Na Vrážku, V TřebcoLrni - oslovení se doposud rreobtěŽovali
předložit cellovoLl kalkulaci atli tenlín provedení.
poptávárne cenové nabíclky na provedení oprav asfaltových výtlukťr na místtríclr komLrnikacíclr y žal^lrádkách, K Voškovtr, Na-Kaplanci, Ke Slemenťttn, u zadní lávky přes potok v ulici tJ hřiŠtě atd. - se
ktř.nlioslovenýnrifirnrattrijiž byla proveclena fyzickáprohlídkarozsalru poŽaclovanýclr oPrav, dosLrd iPř'es
tlrgence nebyla př"ec-lložena ani_iedna cenová nabídka nabídka,
a
Soustavně urgujeme vybranou firnlu k realizaci (vybráno z nabídek v první polovině r.2021) vodovodní
karralizačnípřípojky pro budovtt hasičárny.

Soustavně r_rrgttjeme f. Sunnytnont

-

která

již d|oulrou

dobLr rrrá k realizaci osvětlení Př'eclrodrr u hasiČárrrY.

Soustavlrě urgujenle zpracovatele Úzerlrrí|ro plárru k přeclloženínávrlru v takové Podobě, abYclronl rnohli
pro.j ít kroky veř,ej ného proj ednáván í.
pracrtjenle na adnrinistrativníclr krocíclr k přípravě provederrí opravy clrodIríkr"r Třebaňská od tnostt-t tt
hasičárny k přejezcttr lokálky a ťrpravy krainic vozovky v Lrlici Na Návsi včetrrě chodníkLr a ťrPravY odvodněrrí
clle zpraóované projektové dokunrentace pro dopravrristavby. Pro.jekt předloželr MěÚ BeroLrn, odbor
doprávy k po.oŮr"i,,í - výsledné stanovisko odborr_r dopravy - povolí jelr zpťrsobenr stavebtrílr"^p="]"]"']:;
poiadLrjí stanoviska všeclr clotčerrýclr - od KSUS, PLČR - Dopravtlí inspektorát, Dráfulí Írřad, SZDC,CEZ,
Telenratika, Cetirr a ostatní provozovatele sítí- po zkLtšerrostech s poř'Ízetrím stavebního Povolení doČasné
lávky a stavebttínr ř,ízenírn nové lávky to bude očividně na dloulro.
poptávárne firmu tla doclávkLr dopravního n"tačeri dle rrového návrhu ťrpravy pasportu dopravnílro znaČettízatínl dorLtčena jen jedrra kalkrrlace.
poptávánre provedení projektr.r tra koltcovotr část Lrlice Na Boříclr Lr rocliIrrrýclr donrťt vČetrrě ř'eŠeníkřiŽovatkY
Kdooněkom
aje.iíhooclvodnění _ zatuÁsenepodařilosehttatprojektanta,kteqýbysetotrruchtělvěnovat.
uvítáme.
s ioLrto odbornou kvalifikací ví a byl by oclrotný se tohoto projekttr ujnrout - kontakt
pro potřeby obce po výpovědi - zatín nebyla stanoveIta
částka, urgt{enle dodánítř,í kontejrrerťt na konrunální odpad.jako náhradLr za shořelé.

Řešínie nrožrrý odkr_rp kontejnerťr 1 l00 l od f.

AVE

Už se chýlí ke konci 10tidenní lhůta k podání nánlitek proti zalrájetrétnu stavebtrínru povolenílávky přes
Svinařský potok - llrťrta Lrplyrre v pondělí 6. června.
Je naplátrovaIrá sclrůzka s KSUS ohledrrě prověření nrožlrostí úrpravy kanálŮ povrchové kanalizace v ulici
Třebariská,
.Ie potř,eba

napláttovat protipovodňovou prolrlídkLr.

Diskuze:
p.B.

-

Dotaz, kcly dojde na osvětletrí př,echodu rr Hasičskézbrojnice,

Lrl.

Třebaňská.

odpověd': Společnost Suntryrnont byla kvůli osvětlení př,echodu několikrát urgovátra.

P.L: Dotaz na bezbariérový přístLrp na rrádraží.
Dále clotaz, jestlise hřiště u SD bude rozšiřovat azalakýc|"l podnrínek.

Zápis č. 3l2022lY
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projektu optinlalizace trati správy Ž'elenličnicl''l a
odpověcl,: Bezbariérový přístup tádl.aží.je součástí
svazenr
projekt projít a případně jej nechat zkonzultovat se
dopravníclr cest. pakliže je oclrota si tento
kalrceláři' co se
a přípaclnémtr př'iponiírrkování projekční
irrvalidů, je rnožrrost projekt zapůjčitk posouzení

týkácloplněníherrtíclrprvkůprodětivzahraděSD,odkazLrjinavýsledekjednárríbodč.2dnešního
progral]-1Ll.

MatkY bY rádY vědělY, zcla
p.S. a p. F: Dotaz tla tert-trítr realizace osazení hřiště u SD novýnii herními PrvkY,

at,ealizaceniajíšancijejichdětidoŽÍtČi si-ieLrŽÍtdřív'

sestaktocloclatečrrěnavrženýnlpostupetnplárrování

rrežotytoradostiztraÍízájetn.Ionyaje.iichclětijsoLrobčanyobcel!!
odpověcl,zastupitelky obce parrí Frýdlové: vaše děti
není jisté, zda jejještě vyrržijí.

Yiz.

se lrřiště pravclěpodobně

dožijí,ale s tírrrto přístupenl

oclkazna projeclnávárrí bodu č, 2 tohoto zasedárrí,

Pokrrclnemátedalšídotazy,budeZolrlasovatoschváleníustresení.
z veřejného zasedání zastupitelstva
Návrlr usnesení: Návrhová komise navrhuje přijmout usnesení
ze dne 31.5.2022,
obce Zadní Třebaň č. 1_19 spisové značky 3l2022NZ

Usnesení č. 1-19 je přijato a je platné,

Hlasování: pro: B proti: 0 zdržel se: 0

rlí ó..3l2022lYZ ze dne 31 ,5,2022,ie rnoŽrré
Závérz Do sclrválerrýclr cloktrnrentťt r_rvedenýclr v Usnese
v ostatních dnech po telefonické domluvě, Dokunretrty,
nahléclrrottt př-írrro na obecnítrr ťrřadě v úi,eclrli dtty,
budou vyvěšerly jak v tištěné,tak iv elektrorrické
kterých zákorr Lrkládá jejich vyvěšetlí tra úředníá..".,
probiéniťr,dotazťr a připorrrírrek Vás rádi
podobě rra příslušný"t, uy,uc.,ii"h deskách, v prip"acl"!ý"l !"l]
přeji hezký zbytek večera,
ob".nln-, iri,aae v ťrředrríclr hodinách.

iriui,a'',"

nu

Veřejné zasedárrí bylo ukorrčeno v 21:00 hocl,

Zápisby|vylrotoven dne:3.6.2022
Zapisovatel: p, .,.

..

Ověřovatelé zápisLr: p.

starostka obce:

A

/

/ ft/ !
-@'!J,

Markéta sitrrarrová

vú"*

Razítko obce:
Vvvěšerto tta pevtté i elektrorrické ťrřední desce dne:

s"1,.'u,o or",

/!'(.'.ron

Přílohy zápisrr:

1.
2.

Prezetrčnílistirra
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Zápis
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