Zápis zastupitelstva
Zápis č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce Tehovec
konaného dne 6.10. 2009
Přítomni: Alferi, Klouzal, Nemrava, Měchurová, Hroudová, Nečas, Tůma
Omluven: Šťastný
Neomluven:
Ověřovatel: Hroudová, Tůma
16/05 Na základě provedených kolaudačních řízení vodovodu a kanalizace ţádá pí. Hroudová o předloţení podkladů vč. dokumentace pro zařazení do majetku obce - Nečas
14/08 a) Zastávky „Vojkov“ – u zastávky Tehovec-Vojkov směr Mukařov byla obdrţena
cenová nabídka a je momentálně připomínkována, předpokládaný termín zahájení
stavby se posouvá na začátek listopadu roku 2009 – Nečas
b) naplněn
c) Řešení „Náves“ – byla obdrţena PD pro SP, bude rozeslána k připomínkování a
následně bude zaţádáno o stavební povolení – Alferi
d) Vyuţití vrtů na p.p.č. 909/1 – bude jednáno s majiteli přilehlých pozemků o moţnosti vést přívodní potrubí přes jejich pozemky. S vlastníky pozemku p.č. 909/1,
k.ú. Tehovec bude jednáno o podmínkách zřízení VB – Nečas, Tůma
e) Akce „školka“ – v současné době probíhá příprava ţádosti o dotaci z programu
SZIF – Nečas
f) Rekonstrukce hřiště III. etapa – bylo provedeno vytyčení hracího prostoru kolíky a
byly zakoupeny 2ks branek SAM 3x2m. Osazení branek zajistí Miloš Nečas – Nečas
g) Průzkumné vrty – bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby dvou vrtaných studní a přípojek vody a elektro na p.p.č. 785/3, k.ú. Tehov a 921, k.ú. Tehovec. Na OŢP
Říčany byla podána ţádost o stavební povolení a je zpracovávána jednoduchá PD.
Byla projednána nabídka kníţete Hanse Adama II Liechtensteina na odprodej pozemku, na kterém jsou umístěny vrty o ploše cca 1500 m2. Byla odsouhlasena protinabídka Hanse Adama II Liechtensteina v ceně 80 Kč/m2.
ZO souhlasí s cenou řízených podvrtů 1200 Kč bez DPH do firmy Speeddrill – Tůma, Alferi, Nečas
23/08 Bude provedena poptávka na provedení připojení domu ve vlastnictví obce na
splaškovou kanalizaci. Přepokládaný termín realizace je do konce srpna 2009 - Tůma
57/08 Byla provedena poptávka na zpracování dokumentací pro rekonstrukci komunikací
ulice Na Hrázi
ulice Za Hospodou
ulice K Nemocnici (v úseku čp.101 aţ po čp.102)
chodník podél komunikace Hlavní pod návsí
Zpracovatelem PD byla vybrána firma RoadConsult. Firma bude obeslána
– Alferi, Klouzal
15/09 Rekonstrukce „Praţská cesta“ – ZO souhlasí s vybraným zhotovitelem BES Benešov s.r.o. Bylo odsouhlaseno, ţe v rámci této etapy bude provedeno kompletní dokončení (obrubník, 1,5 m zámková dlaţba, obrubník, 5 m ţivice, obrubník) v úseku
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21/09

54/09

58/09

61/09

64/09

66/09

Průhon - Na Výhledu. V úseku Na Výhledu - Na Hrázi bylo dohodnuto urovnání
stávajícího podkladu, osazení oboustranných obrubníků a podkladní vrstva ţivice
v tloušťce 6 cm v šířce 3,5 m – Nečas
Paní Hroudová upozorňuje na neúnosný stav komunikace Na Hrázi při výjezdu do
ulice Bulánka a současně upozorňuje na neúnosný stav komunikace K Nemocnici v
úseku od křiţovatky s ulicí Tehoveckou cca 100m směrem k čp. 101.
Pan Tůma upozorňuje na neúnosný stav komunikace Na Návsi okolo rybníka při výjezdu do ulice Na Návsi u stavidla.
Byla provedena prohlídka poškozených komunikací a stanoven rozsah nutných
oprav. Opravy budou provedeny v měsících srpnu a září současně s pracemi na komunikaci Praţská cesta.
ZO odsouhlasilo pronájem pozemků p.č. 804, 805/6, 846/19 a 989/3 vše k.ú. Tehovec za cenu 75 Kč za 1m2/rok s tím, ţe p.p.č. 805/6 k.ú. Tehovec bude pronajat
v období 09/2009 aţ 03/2010 za cenu 37,50 Kč za 1m2 výměry. Dále bude cenu 75
Kč za 1m2/rok.
Přístupová komunikace podél p.p.č. 846/13, k.ú. Tehovec bude rozšířena na šíři 8 m
– Tůma
Pan Nečas upozorňuje na stále vzrůstající počet vozidel, která parkují neoprávněně
na zelených plochách i na chodnících. Obyvatelé budou upozorněni na skutečnost,
ţe toto parkování je v rozporu s pravidly silničního provozu – Šťastný
Pan Nečas upozorňuje na narůstající problémy s volně pobíhajícími psy a nekázní
majitelů s úklidem exkrementů. Paní Hroudová navrhuje zvýšení poplatků za psy
s tím, ţe budou při úhradě poplatku majiteli předány sáčky na psí exkrementy. Majitelé psů nahlášených mimo obec budou informováni o moţnosti zakoupení sáčků
Bude zpracován informační leták o problematice – Nemrava, Hroudová, Tůma
Z předloţených nabídek na vybudování lokální počítačové sítě na OÚ Tehovec byla
jako nejvhodnější vybrána nabídka firmy F.F.T. s.r.o. S vybranou firmou bude uzavřena smlouva – Alferi, Tůma
ZO odsouhlasilo nákup 1ks kontejneru v ceně 15.600,- bez DPH – Nečas

zápis č.19 byl schválen
76/09 Bude zpracován návrh smlouvy o smlouvě budoucí na pozemky, které tvoří současně komunikaci K Mýtu a nejsou v majetku obce – Tůma
77/09 Byl zjištěn nepovolený zábor u čp.67 v délce celého pozemku v šířce 1m – Šťastný
78/09 Bude učiněn dotaz na SÚ Říčany, na základě čeho je prováděna celková rekonstrukce v čp.67 – Tůma
79/09 Stávající nájemce v čp.69 vyklidil nebytové prostory. Nový zájemce o tyto nebytové
prostory bude vyzván, aby předloţil návrh na vyuţití místností a předpokládané náklady pro nutné stavební úpravy – Tůma
80/09 Invest COM s.r.o. bude vyzván k opravě chodníku na p.p.č. 692/10, k.ú. Tehovec
– Tůma
81/09 ZO odsouhlasilo „Rozpočtové opatření č.09/2009“ - navýšení rozpočtu o 20.000,Kč z důvodu dotace na vybavení knihovny (PC) – Hroudová
82/09 Bude vypracována smlouva na zimní údrţbu v období 2009/2010 – Tůma
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83/09 Majitele nemovitosti od čp.110, kteří dosud nemají platné rozhodnutí o připojení
nemovitosti k místní komunikaci, budou opětovně vyzváni k odstranění tohoto nedostatku – Alferi, Tůma
84/09 Bude pozván investor akce Průhon II k dořešení dokončených inţenýrských sítí
v obci – Tůma, Klouzal
85/09 ZO odsouhlasilo zpracování archivu výstavby za částku 11.000,- Kč hrubé mzdy
rozsahu popisných a evidenčních čísel. Dohodu o provedení díla zpracuje Hroudová

Zapsal:

Kamil Alferi

Ověřovatelé:

Lenka Hroudová
Pavel Tůma

Miloš Nečas
starosta obce
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