Zápis č. 6
ze zasedání Zastupitelstva obce Tehovec
konaného dne 12.11.2013
Přítomni: Hroudová, Jindráková, Sojka, Tůma, Bártlová, Nemrava,
Nečas J.
Omluven: Nečas M.,
Neomluven: Měřičková
Hosté: - dle prezenční listiny

Bod 1
Zasedání zastupitelstva obce zahájil místostarosta obce v 19,00 hodin.
Konstatoval,
že
se zastupitelé sešli v usnášeníschopném počtu, určil
ověřovatele a zapisovatele zápisu.

Ověřovatel : Hroudová, Nemrava
Zapisovatel : Pavel Tůma
Dále seznámil přítomné s návrhem programu zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zahájení
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Veřejné osvětlení - úvěr
Rozpočtová opatření
Návrh směrnice č. 3/2013 – ke schválení účetních závěrek
příspěvkové organizace MŠ Tehovec
Návrh směrnice č. 4/2013 – ke schvalování účetních
závěrek obce
Návrh směrnice č. 5/2013 – k finanční kontrole
Dodatek OZV č. 7/2011 o ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných činností
Různé
Diskuze

Schválení programu zasedání: pro - 7 proti- 0
1

zdržel se - 0

Bod 2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
33/10 ZO rozhodlo řešit majetkoprávní vztahy s vlastníky pozemků tvořící
součást ulice Na Hrázi. Majitelé pozemků budou požádáni o uzavření
SoSB kupní. Vlastníkům dotčených pozemků byly předloženy návrhy
SoSB kupní. S pí. Dvořákovou, Chaloupkovou a p. Smahou je třeba
dořešit nesrovnalosti – Tůma, trvá, (budou pozváni)
Bod 5) Různé:
p.Nečas navrhuje umístit značky „obytná zóna“ na křižovatku ulic K Nemocnici
a K Mýtu. Kompletní cena jedné značky je 3.354,- Kč vč. DPH.
Odsouhlaseno 8-mi hlasy zakoupení 2 ks. J. Nečas - trvá
Budou objednány 3 značky s upozorněním na přednost zprava
– Nečas J.
Osazení značek bude dohodnuto s členy SDH Tehovec. Provedeno
částečně.– Nečas J. TRVÁ
Ve věci zpomalovacích prahů bylo rozhodnuto budovat pouze prahy
stavebně budované
Bylo domluveno instalování 2 ks retardérů v ulici Tehovecká pro
zvýšení bezpečnosti dětí v MŠ. Bude připraveno výběrové řízení Sojka
p. Sojka navrhuje při rekonstrukcích místních komunikací využívat tzv.
„zelené ulice“. Bude provedeno cenové posouzení klasické a zelené
ulice - Nečas
Program obnovy obce Tehovec
V oblasti investiční výstavby budou v roce 2013 realizovány stavby:
- rekonstrukce a rozšíření VO ulice Hlavní
150,0 tis Kč
Zodpovídá: M. Nečas
- vybudování osvětlení ulice K Mýtu v úseku LDN – ulice U Milerky
220,0 tis Kč
- chodník ulice Hlavní v úseku rybník/Spěváček
200,0 tis Kč
Akce se přesouvá do roku 2014
Zodpovídá: Z. Sojka
- zpomalovací retardéry v ulici Tehovecká (MŠ)
Akce se přesouvá do roku 2014
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- projekt chodník ulice k Nemocnici v úseku Chirana - LDN.
Předpokládaná cena se mění na
240,0 tis Kč
Bude realizováno z důvodu nedostatku finančních prostředků
v pozdějších létech.
Zodpovídá: Z. Sojka
- chodník ulice K Nemocnici v úseku Chirana – ulice Hugo Heřmana
Bude realizováno z důvodu nedostatku finančních prostředků v pozdějších
létech
500,0 tis Kč
Zodpovídá: Z. Sojka
Na stavby chodník v ulici Hlavní a zpomalovací retardéry budou připravena
výběrová řízení – Sojka, Nečas
Budou zahájeny práce na úpravě programu obnovy vesnice. Nutno schválit
do konce roku.
V restauraci budou odborně připojeny chl. skříně (zásuvkou) ve výčepu. Zajistí
p. Nemrava
6. Pohostinství č.p.5
Bude provedena příprava výběrového řízení na pronájem – Měřičková
Návrh usnesení č. 38
ZO požaduje, aby fa Hrazdíra předložila cenovou kalkulaci na rekonstrukci VO
Na Návsi s použitím svítidel NANO LED 30 W
Hlasování: pro - 6 , proti- 0

, zdržel se-

Usnesení č. 38 bylo schváleno - trvá
Návrh usnesení č. 41
ZO schvaluje vypsání výběr. řízení na opravu ulice K Mýtu.
Odpovídá – předseda stavební komise
Hlasování: pro - 6, proti- 0

, zdržel se- 0

Usnesení č. 41 bylo schváleno - trvá

3

Bod č. 3. Veřejné osvětlení - úvěr
Návrh usnesení č. 43
ZO revokuje usnesení č. 36
Hlasování: pro - 7, proti- 0

, zdržel se- 0

Usnesení č. 43 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 44
ZO schvaluje přijetí úvěru od K.B. a.s. ve výši 1 135 395,- Kč.
Hlasování: pro - 7, proti- 0

, zdržel se- 0

Usnesení č. 44 bylo schváleno
Bod č. 4. Rozpočtová opatření
Návrh usnesení č. 45
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 12 a návrh rozpočtového opatření č. 13
(v příloze zápisu)
Hlasování: pro - 7, proti- 0

, zdržel se- 0

Usnesení č. 45 bylo schváleno
Bod č. 5, 6 a 7
Směrnice č. 3, 4, 5/2013 předloženy fin. výboru k posouzení a budou
předloženy ke schválení na příštím zasedání.
Účetní pí. Nečasová informovala zastupitelstvo o nutnosti přihlášky k registraci
DPH pro obec.
Bod č. 8. Dodatek OZV č. 7/2011
Návrh usnesení č. 46
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 7/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností.
Hlasování: pro - 5, proti- 1 , zdržel se- 1

Usnesení č. 46 bylo schváleno
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Bod č. 9. Různé
Nákup dresů pro TJ Sokol Tehovec
Návrh usnesení č. 47
ZO schvaluje nákup 10 souprav dresů pro TJ Sokol Tehovec za celkovou cenu
7 600 Kč včetně DPH + 200 dopravné. Dresy budou dodány s potiskem
se znakem obce.
Hlasování: pro - 7, proti- 0 , zdržel se- 0

Usnesení č. 47 bylo schváleno
Směna části poz. parc. č. 982/1, k.ú. Tehovec
Návrh usnesení č. 48
ZO schvaluje vyhlášení záměru směny části poz. parc. č. 982/1, k.ú. Tehovec,
ostatní plocha o výměře cca 264 m2.
Hlasování: pro - 7, proti- 0 , zdržel se- 0

Usnesení č. 48 bylo schváleno
Smlouva o výpůjčce
Návrh usnesení č. 49
ZO schvaluje uzavření smlouvy č. 13/1745/KH/RU/VY mezi obcí Tehovec
a KSÚS o výpůjčce části poz. parc. č. 967/1, k.ú. Tehovec pro stavbu Chodník,
ulice Hlavní.
Hlasování: pro - 7, proti- 0 , zdržel se- 0

Usnesení č. 49 bylo schváleno
Ošetření dřevin
Návrh usnesení č. 50
ZO schvaluje ošetření stromů dle cenové nabídky firmy M. Štěpán č. 13
NA00206 + ošetření jalovce v oválu proti Has. domu.
Hlasování: pro - 7, proti- 0 , zdržel se- 0

Usnesení č. 50 bylo schváleno
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Vánoční prázdniny MŠ Tehovec
Návrh usnesení č. 51
ZO souhlasí s uzavřením MŠ Tehovec v době od 23.12.2013 do 3.1.2014.
Hlasování: pro - 7, proti- 0 , zdržel se- 0

Usnesení č. 51 bylo schváleno
Úprava ul. Na Hrázi a Pražská cesta
Návrh usnesení č. 52
ZO souhlasí s cenovou nabídkou fy. Robert Šindelář s provedením úpravy ul.
Na Hrázi v ceně cca 17 303,- Kč, ul. Pražská cesta v ceně 13 673,- Kč, včetně
DPH – odpovídá Nečas, Tůma.
Hlasování: pro - 7, proti- 0 , zdržel se- 0

Usnesení č. 52 bylo schváleno
Prominutí platby za odvoz odpadů
Návrh usnesení č. 53
ZO schvaluje prominutí platby za odvoz odpadů vlastníkovi RCH 0108 paní
Němcové za rok 2011 až 2013 a vlastníkovi RD č.p. 157 panu Dvořáčkovi
za rok 2013 z důvodu neužívání nemovitosti – odpovídá Hroudová.
Hlasování: pro - 7, proti- 0 , zdržel se- 0

Usnesení č. 53 bylo schváleno
Informace pro zastupitele
a) Starosta obce M. Nečas předložil informaci o výzvách Středočeského
kraje k podávání žádostí o dotace včetně konkrétních návrhů žádostí pro
jednotlivé kategorie. Informaci převzala k posouzení Renata Jindráková.
b) Starosta obce M. Nečas předložil informaci o nabídce ČEZu na fixaci
ceny el. energie. ZO nesouhlasí s uzavřením smlouvy.
c) ZO bylo informováno o jednání u místostarostky města Říčany o nutnosti
zrušení dohody o společném školském obvodu z důvodu naplnění
kapacity ZŠ škol v Říčanech dětmi ze Říčan. Pro školní rok 2014-2015
se musí děti z Tehovce účastnit zápisu v ZŠ Mukařov. V roce 2014 budou
známy případné požadavky města Říčany na podílení se obcí
na investičních nákladech na rozšíření kapacity škol. Toto bude řešeno
v návaznosti na spoluúčast na rozšíření kapacity ZŠ Mukařov – odpovídá
Nečas, Tůma.
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d) Ředitelka MŠ Tehovec Alice Hozmanová informovalo zastupitelstvo obce
o uspořádání sbírky víček od PET lahví pro postižené dítě. Víčka
je možno odevzdávat v MŠ i na Obecním úřadě Tehovec do konce ledna
2014. K tomu bude veřejnost informována na úřední desce i na webových
stránkách obce – odpovídá Hroudová, Tůma.
e) Ředitelka MŠ Tehovec připomněla požadavek na vybudování WC
v přízemí MŠ pro děti na hřišti. Vybudování WC bude řešit stavební
komise
f) Ředitelka MŠ dále požádala o možnost řešení prodloužení povolení
kapacity MŠ pro 36 dětí - odpovídá Nečas a Tůma ve spolupráci
s ředitelkou MŠ.
g) Zastupitelstvo obce bylo informováno o tom, že ve skladu společnosti
ProDoma jsou připraveny k vyzvednutí zachytávače sněhu v ceně
18 600,- Kč včetně DPH, na střechu MFD na vchodem do mateřské
školy. Doprava bude zajištěna ve spolupráci s SDH Tehovec. Montáž
bude provedena dne 17.11.2013 zdarma, jako sponzorský dar – odpovídá
Nečas
h) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Zápisem z dílčího přezkoumání
hospodaření obce Tehovec za rok 2013 provedeného kontrolory odboru
finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Ve výsledku
přezkoumání je konstatováno, že při dílčím přezkoumání obce Tehovec
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Bod č. 10. Diskuze
Diskuze proběhla k jednotlivým bodům programu.
Zapisovatel : Pavel Tůma
Ověřovatelé : Lenka Hroudová
Jaroslav Nemrava
Pavel Tůma
místostarosta obce
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