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Zápis zastupitelstva
Zápis č. 8 ze zasedání zastupitelstva obce Tehovec
konaného dne 21.4.2009

Nečas, Tůma, Klouzal, Alferi, Hroudová, Nemrava, Šťastný
Přítomni:
Měchurová
Omluven:
Neomluven:
Ověřovatel: Hroudová, Šťastný

16/05
25/05

Na základě provedených kolaudačních řízení vodovodu a kanalizace žádá pí. Hroudová o předložení podkladů vč. dokumentace pro zařazení do majetku obce - Nečas
Okresním ředitelstvím policie ČR byl vydán souhlas s umístěním značky ,.zákaz
vjezdu" s dodatkovou tabulkou "Vjezd pouze na povolení OÚ Tehovec" do ulice
Tehovecká v úseku od Hasičského domu ke křižovatce s ulicí K Mýtu.
ZO rozhodlo:
a) vlastníci nemovitostí, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti v
uzavřeném úseku mají nárok na udělení povolení vjezdu bezplatně
b) občané trvale bydlící v obci mají nárok na udělení povolení vjezdu bezplatně
c) ostatní mají možnost zažádat si o vydání povolení k vjezdu za úplatu:
- týden 50 Kč
- měsíc 100 Kč
- rok
500 Kč
Bude zpracována směrnice pro vydávání povolení vjezdu do uzavřeného úseku.
Bude vyvoláno jednání se starostkou města Říčany s cílem uzavřít veřejnopravni
smlouvu na služby Městské policie Říčany, po umístění značky zákazu vjezdu
- Tůma

14/08

aj Zastávky

"Vojkov" - zastávka směr Praha je dokončena. Dílo bylo převzato,
vady a nedodělky budou odstraněny ze strany dodavatele do 31.3.2009 a bude podána na SÚ Říčany žádost o souhlas s užíváním. U zastávky směr Mukařov nebyla pro
rok 2009 přidělena dotace. I přes tuto skutečnost ZO rozhodlo, financovat zastávku
směr Mukařov z vlastních zdrojů. Dále bude usilovat o přidělení dotace z dotačních
titulů v průběhu roku 2009 - Nečas
b) naplněn
c) Řešení "Náves" - připomínka p. Vysloužila byla akceptována.
připomínka obyvatel čp. 4 a 6 byla projednána, částečně akceptována
a předána zpracovateli dokumentace. Byla uzavřena SoD na PD k SP s termínem odevzdáni 31.5.2009 - Alferi
d) Využití vrtů na p.p.č. 909/1 - bylo podáno odvolání ke Krajskému úřadu
- Nečas, Tůma
ej Akce "školka" - byla podána žádost na Středočeský kraj o dotaci z programu
FROM - Nečas

-

23/08
57/08

15/09
21/09

j) Rekonstrukce hřiště III. etapa - travní koberec byl položen. Na dodavateli bylo
uplatněno při přejímce odstranění nedodělků díla. ZO odsouhlasilo uzavření dohody
na kropení hřiště od 22.4.2009 do 31.5.2009 s členy jednotky JSDHO- Nečas
g) Průzkumné vrty - na p.p.č. 785/3, k.ú. Tehov u Říčan byly provedeny. ZO obdrželo opravenou projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Byla podána žádost
na OŽP Říčany o vydání rozhodnutí o umístění stavby ve VKP a ve vzdálenosti
menší než 50 m od lesa. Dále dokumentace byla rozeslána k připominkování
dotčeným orgánům státní správy - Tůma
Bude provedena poptávka na provedení připojení domu ve vlastnictví obce na
splaškovou kanalizaci - Tůma
Byla provedena poptávka na zpracování dokumentací pro rekonstrukci komunikací
ulice Na Hrázi
ulice Za Hospodou
ulice K Nemocnici (v úseku čp.101 až po čp.102)
- Alferi, Klouzal
Vypracovat zadávací dokumentaci na opravu Pražské cesty - Alferi
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 křižovatky s ulicí Tehoveckou cca 100m směrem k čp. 1O 1.
Pan Tůma upozorňuje na neúnosný stav komunikace Na Návsi okolo rybníka při výjezdu do ulice Na Návsi u stavidla.
Zápis

Č.

7 byl schválen

32/09 ZO odsouhlasilo usnesení Č. 7/2009 - schválení smlouvy směnné a zřízení věcného
břemene mezi Obcí Tehovec a Radovanem a Zdeňkou Vysloužilovými
33/09 ZO odsouhlasilo usnesení Č. 8/2009 - obecně závazná vyhláška Č. 1/2009, kterou se
stanoví část společného školského obvodu základní školy Mukařov
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Zapsal:

Kamil Alferi

Ověřovatelé:

Lenka Hroudová
Josef Šťastný
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