Zápis č. 03/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Tehov konaného dne 22.12.2014 od 19,00 hod
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Tehově

Prezence
Přítomni

9 dle prezenční listiny příloha č.1

Nepřítomni

0

Omluveni

0

Neomluveni

0

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Tehov zahájil a řídil starosta obce David Hlouch (dále jen
„předsedající“) v 19:07 hodin. Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a
oznámil, že podle prezenční listiny (příloha č. 1) je z celkového počtu 9 členů
zastupitelstva přítomno 9 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
Předsedající navrhl, aby zapisovatelem byl Jakub Novotný a ověřovateli zápisu byli navrženi
Michal Straka a Jiří Pilný.

Návrh usnesení č. 1/3/2014:
Zastupitelstvo obce Tehov určuje zapisovatelem Jakuba Novotného a ověřovateli zápisu
Michala Straku a Jiřího Pilného.
Výsledek hlasování: Pro:9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/3/2014 bylo schváleno.

2) Schválení programu zasedání
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce
(příloha č. 2).
K návrhu programu nebyly vzneseny další návrhy na doplnění,
Předsedající dal hlasovat o programu zasedání.

Návrh usnesení č.

2/3/2014:

Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje program zasedání zastupitelstva vnavržením znění (viz
Příloha č. 2):
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
2) Schválení programu

3) Kontrola zápisu č. 2/2014 řádného zasedání ZO
4) Schválení rozpočtu obce Tehov na rok 2015
5) Obecně závazná vyhláška o zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky
rozložitelné složky a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tehov
6) Obecně závazná vyhláška Obce Tehov, kterou se stanoví poplatek za zajišťování
režimu nakládání s komunálním odpadem na území Obce Tehov
7) Obecně závazná vyhláška obce Tehov, jíž se zakazuje provozování sázkových her,
loterií a jiných podobných her na území obce Tehov
8) Cena vodného pro rok 2015
9) Zásady veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Tehov a Specifikace veřejné
finanční podpory pro rok 2015
10) Informace o uzavřených a platných smlouvách
11) Projednání záměru bezúplatného nabytí nemovitostí - komunikací v oblasti Hačalka
12) Různé

Výsledek hlasování: Pro:9 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 2/3/2014 bylo schváleno.

3) Kontrola zápisu č. 2/2014 řádného zasedání ZO
Předsedající vyzval přítomné k vyjádření případných výhrad či připomínek k zápisu ze
zasedání Zastupitelstva obce Tehov č. 02/2014.
K zápisu byly vzneseny tyto připomínky:
David Hlouch - rozpor ve vykonávání funkce starosty: musí být od doby ustanovení starosty.
Zápis je věcně v pořádku.

Předsedající dal hlasovat o zápisu ze ZZO 2/2014.

Návrh usnesení č.

3/3/2014:

Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje Zápis č. 2/2014 bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/3/2014 bylo schváleno.

4) Schválení rozpočtu obce Tehov na rok 2015
Předsedající předal slovo předkladateli návrhu rozpočtu na rok 2015 předsedovi finančního
výboru Michalu Strakovi.
Michal Straka předložil zastupitelstvu obce návrh rozpočtu obce Tehov na rok 2015 a přímo
zmínil podněy zastupitelů, které obdržel před zasedáním..
Diskuse k návrhu:
Návrh č. 1: Jiří Pilný - přebytek 58 000 Kč přebytku alokovat do oprav silnic
pí. Pavlíková - ( os. Lada ) - Dotaz na opravu cesty, obslužnost, bylo by třeba opravit.
Odpověď

p. Čížek - cesty na Ladech nejsou obce - některé.
David Hlouch - reakce: Není to jediný podnět (např. Údolí raků), navrhnutí zřízení
osadního výboru, v rozpočtu zohlednit lze, ale musí být připraven “projekt “ obslužnosti osad.
Budeme diskutovat a připravovat v následných krocích a zastupitelstvo se tím bude rozhodně
zabývat , jedna z prvních věcí na jednání stavebního výboru. Obec by měla mít rezervní fond
na investiční majetek , v současné době obec nemá rezervní fond vytvořen.
p. Mikolášková: nemusí se tvořit osadní výbor, nemusí se podnět dávat písemně.
David Hlouch - rakce: osadní výbor je pouze doporučení, usnadní komunikaci o
problémech konkrétních osad, ústní podnět je samozřejmě naprosto dostačující.
p.Čížek - jsou přebytky z minulých rozpočtů?
odpověď :
p. Straka : - ano, ovšem výsledek daného roku je podle hospodaření na konci roku.
Nebudou zahrnuty do rozpočtu. Finanční výbor rozklíčuje do konce ledna tvorbu z minulých
let.
p. Mikolášková - je tam vysoký nárůst rozpočtové určení daní plus rozvoj obce plus
DPH.
p.Kajzler : máme je v plánu je využít, pokud bude výsledek v plusu.
p. Mikolášková : finance tam jsou jako rezerva na projektovou činnost na dotační
tituly

Návrh Michal Straka : Do usnesení zapracovat drobné změny v rámci diskuze,
zejména úpravy položek v ČOV a dále přizpůsobení plánovaných příjmů a výdajů
souvisejících s komunálním odpadem a dále i návrh pana Pilného. Rozpočet se tak stane
vyrovnaným.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení

Návrh usnesení č.

4/3/2014:

Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje předložený rozpočet obce Tehov na rok 2015 (příloha č.
3), po zohlednění změn diskutovaných na zasedání zastupitelstva s těmito parametry:
rozpočtové příjmy 8 697 780 Kč, rozpočtové výdaje 8 697 780 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/3/2014 bylo schváleno.

5) Obecně závazná vyhláška o zabezpečení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky
rozložitelné složky a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Tehov
Předsedající stručně uvedl návrh vyhlášky o nakládání s odpady pro rok 2015 a vyzval
zastupitele k věcné diskusi:
David Hlouch : Návrh partnerství využití kompostárny obce Struhařov.

M. Šindelář: Jak to bude se svozem BIO popelnic?
odpověď: nemůžeme vybírat poplatek za BIO odpad - musíme jej zahrnout do
celkového poplatku, čímž by dopláceli všichni ostatní na několik málo bio-popelnic, obec
dosud dělala ASA administrátora biopopelnic, chceme ponechat ASA možnost dál
provozovat, ale obec nechce dělat nadále administrátora f ASA , obec nabídne uložení a
jednotný svoz BIO odpadů.
p. Mikolášková : jak to s čl. 8 odst b) pověřená osoba?
odpověď : řidič obecní multicary, případně jiná forma
p. Madej: Odvážím na vozíku odpad na sběrný dvůr do Říčan, již mě nechtějí přijmout. Je
nějaká smlouva?
odpověď (D. Hlouch): Během ledna navážeme na jednání předch. ZO s Říčany ohledně
smluvního využití sb. dvora.
p. Poděbradský: Uživatelů hnědých popelnic je 40 , připravit lépe návrh na likvidaci BIO
odpadu
odpověď (D. Hlouch): Vyhláška byla připravena s ohledem na nové zákonné požadavky.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení

Návrh usnesení č. 5/3/2014:
Zastupitelstvo obce po projednání rozhodlo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v
souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o zabezpečení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Tehov, a to ve znění předloženého návrhu doplněného o projednané změny.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/3/2014 bylo schváleno.

6) Obecně závazná vyhláška Obce Tehov, kterou se stanoví
poplatek za zajišťování režimu nakládání s komunálním odpadem
na území obce Tehov
Předsedající stručně uvedl návrh vyhlášky a vyzval zastupitele k věcné diskusi:
p.Čížek : 1x á 14 dní 70 L je roční poplatek 1100 Kč - není to moc? Není to nad limit ( který je
asi 500 na osobu ?)
odpověď:
D. Hlouch Navržená vyhláška nedefinuje poplatky podle zákona o místních poplatcích;cena
vyšší není, je to levnější nabídka než v loňském roce.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení

Návrh usnesení č. 6/3/2014:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání rozhodlo vydat na základě § 84 odst. 2, písm. h)
a § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanovením § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014, kterou se
stanoví poplatek za zajišťování režimu nakládání s komunálním odpadem na území obce
Tehov a to ve znění předloženého návrhu doplněného o projednané změny.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/3/2014 bylo schváleno.

7) Obecně závazná vyhláška obce Tehov, jíž se zakazuje
provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na
území obce Tehov
Předsedajícístručně uvedl návrh vyhlášky a vyzval zastupitele k věcné diskusi:
Žádné další připomínky nebyly vzneseny.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení

Návrh usnesení č. 7/3/2014:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání rozhodlo vydat podle § 10 písm. a) a d) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve spojení s § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou
vyhlášku č. 4/2014, jíž se zakazuje provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
na území obce Tehov.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 1 Zdrželi se 1
Usnesení č. 7/3/2014 bylo schváleno.

8) Cena vodného pro rok 2015
Předsedající stručně uvedl návrh ceny vodného pro rok 2015, upozornil na drobnou změnu mírné navýšení ceny (z 39,84 na 40,00 Kč vč. DPH za m³ dodané vody) a to z důvodu mírné
ziskovosti, která je podmínkou případného nárokování (odpočtu) DPH při investicích do
vodovodní sítě. Vyzval zastupitele k věcné diskusi:
Jakub Kajzler: v jakém stavu je vodovodní řad, jak funguje?
odpověď:
D. Hlouch: relativně dobrý stav, nová stavba, nepředpokládá se větší investice.
M. Straka: Takže nedostatek tlaku v některých objektem je problému externího
potrubí mimo obec?
D. Hlouch: Ano, problém se řeší v rámci SORJ, zpracovává se tlaková studie.
Žádné další připomínky nebyly vzneseny.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení

Návrh usnesení č. 8/3/2014:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání odsouhlasilo cenu vodného ve výši 40,00 Kč/m3
včetně DPH platnou od 1.1.2015.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/3/2014 bylo schváleno.

9) Zásady veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Tehov a
Specifikace veřejné finanční podpory pro rok 2015
Předsedající předal slovo předkladateli návrhu Michalu Strakovi.
Michal Straka předložil zastupitelstvu obce návrh zásad veřejné fin. podpory pro rok 2015.
Diskuse k návrhu:
J. Kajzler: zvážit spoluúčast na projektu.
M. Straka: částka není právně nárokovatelná, záleží na rozhodnutí zastupitelů, nemusí být v
plné výši.
J. Kajzler: informace - bude novela o veřejné finanční podpoře, žádost bude muset být
vyvěšena na úřední desce.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení

Návrh usnesení č. 9/3/2014:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje předložené Zásady veřejné finanční podpory z rozpočtu
obce Tehov s platností od 22.12.2014 a Specifikaci veřejné finanční podpory pro rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/3/2014 bylo schváleno.

10) Informace o uzavřených a platných smlouvách
Předsedající informoval zastupitele o průběžném plnění úkolu s předpokladem definitivního
seznamu během ledna 2015.
Diskuse k návrhu:
D.Hlouch informuje že se na úkolu stále pracuje, jedná se asi o cca 30 - 40 smluv

11) Projednání záměru bezúplatného nabytí nemovitostí komunikací v oblasti Hačalka
Předsedající předal slovo místostarostce Kateřině Ruszové, která dále informovala
zastupitele o podnětu občanů oblasti Hačalka k záměru bezúplatného nabytí nemovitostí komunikací v oblasti Hačalka obcí Tehov.
Diskuse k návrhu:

Žádné další připomínky nebyly vzneseny.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení

Návrh usnesení č. 10/3/2014:
Zastupitelstvo obce Tehov souhlasí se záměrem bezúplatného nabytí formou daru,
následujících nemovitostí v k. ú. Tehov u Říčan a obci Tehov, zapsaných v katastru
nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ:

pozemková parcela č. parc. 431/41 – orná půda,
pozemková parcela č. parc. 431/43 – orná půda,
pozemková parcela č. parc. 431/45 – orná půda,
pozemková parcela č. parc. 421/7 – orná půda,
pozemková parcela č. parc. 421/13 – orná půda a
pozemková parcela č. parc. 421/14 – orná půda, vše na LV č. 750 pro obec Tehov a k.ú.
Tehov u Říčan, a dále
pozemková parcela č. parc. 431/28 – orná půda,
pozemková parcela č. parc. 425/7 – orná půda a
pozemkové parcely č. parc. 425/8 – orná půda, vše LV č. 709 pro obec Tehov a k. ú. Tehov u
Říčan, a dále
pozemková parcela č. parc. 1123/3 – orná půda a
pozemková parcela č. parc. 1123/7 – orná půda, vše na LV č. 497 pro obec Tehov a k. ú.
Tehov u Říčan, a dále
pozemková parcela č. parc. 432/18 – orná půda, na LV č. 492 pro obec Tehov a k.ú. Tehov u
Říčan,
a to vše za podmínky, že budou všechny nemovitosti prosty zástavních práv a jiných právních
vad, všichni vlastníci nemovitostí předloží současně návrh darovací smlouvy, kolaudační
rozhodnutí, veškeré údaje o inženýrských sítích a další údaje, které si obec oprávněně
vyžádá. Veškeré náklady na převod včetně daní a poplatků nese dárce.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/3/2014 bylo schváleno.

12) Různé
12) a) Rozpočtové opatření č. 3/2014 a informace o
plnění/čerpání rozpočtu k 30.11.2014
Předsedající předal slovo předkladateli návrhu rozpočtového opatření 3/2014 předsedovi
finančního výboru Michalu Strakovi. Michal Straka předložil zastupitelstvu obce návrh
rozpočtového opatření č. 3/2014 s vysvětlením, že se jedná o drobné, ale nutné změny.
Diskuse k návrhu:
22:30 - z jednání zastupitelstva se omlouvá Jan Dvořák, zastupitelstvo je dále usnášení
schopné.

Žádné další připomínky nebyly vzneseny.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení

Návrh usnesení č. 11/3/2014:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014.

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/3/2014 bylo schváleno.

12) b) Žádost TKS o prominutí poplatku za sál na akci Tehovský
Masopust
Předsedající přednesl zastupitelstvu požadavek Tehovského kulturního spolku o prominutí
poplatku.
Diskuse k návrhu:
David Hlouch poukázal na současné znění provozního řádu kde je nevhodně použito slovní
spojení dobročinnost vs neziskovost.
Žádné další připomínky nebyly vzneseny.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení

Návrh usnesení č. 12/3/2014:
Zastupitelstvo obce Tehov souhlasí s prominutím poplatku Tehovskému kulturnímu spolku za
pronájem sálu na akci Tehovský masopust 2015.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/3/2014 bylo schváleno.

12) c) Zadání pro Kulturní výbor na zpracování nového provozního
řádu společenských prostor OÚ Tehov
Předsedající navrhl zadání úkolu pro KV a nabídl KV součinnost a součinnost místostarostky
a předsedy finančího výboru.
Diskuse k návrhu:
Žádné další připomínky nebyly vzneseny.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení

Návrh usnesení č. 13/3/2014:
Zastupitelstvo obce Tehov ukládá Kulturnímu výboru zpracování návrhu nového provozního
řádu pro společenské prostory OÚ Tehov včetně ceníku do jednání příštího zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/3/2014 bylo schváleno.

12) d) Prověření majetkoprávního stavu nemovitostí pod místnímí
komunikacemi
Jakub Kajzler navrhl prověření majetkoprávního stavu nemovitostí pod místnímí
komunikacemi.
Diskuse k návrhu:
Žádné další připomínky nebyly vzneseny.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení

Návrh usnesení č. 14/3/2014:
Zastupitelstvo obce Tehov ukládá stavebnímu výboru prověřit majetkoprávní stav nemovitostí
pod místními komunikacemi a předložit danou informaci zastupitelstvu obce do 28. 2. 2015

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 14 /3 /2014 bylo schváleno.

13) Diskuze
p.Čížek :
změna uzemního plánu č.2??
David Hlouch - přišla aktualizace
podnět: více kontejnerů na tříděný odpad
Propad cesty u rybníka na návsi
D. Hlouch - problém již evidujeme, budeme řešit.
územní plán č. 1 - veřejně prospěšné stavby (cesty)
D. Hlouch Přizval p. Čížka na nejbližší zasedání st. výboru, p. Čížek pozvání
přijal.

David Hlouch - uzávěrka Tehovského občasníku je 2.ledna 2015

Ukončení
Předsedající poděkoval přítomným zastupitelům i občanům, popřál všem občanům Tehova
klidné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku.
Předsedající ukončil zasedání v 23:01

hodin.

Přehled přijatých usnesení:
Usnesení č. 1/3/2014:
Zastupitelstvo obce Tehov určuje zapisovatelem Jakuba Novotného a ověřovateli zápisu
Michala Straku a Jiřího Pilného.
Výsledek hlasování: Pro:9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/3/2014 bylo schváleno.

Usnesení č.

2/3/2014:

Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje program zasedání zastupitelstva vnavržením znění (viz
Příloha č. 2)
Výsledek hlasování: Pro:9 Proti:0 Zdrželi se:0

Usnesení č. 2/3/2014 bylo schváleno.

Usnesení č.

3/3/2014:

Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje Zápis č. 2/2014 bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/3/2014 bylo schváleno.

Usnesení č.

4/3/2014:

Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje předložený rozpočet obce Tehov na rok 2015 (příloha č.
3), po zohlednění změn diskutovaných na zasedání zastupitelstva s těmito parametry:
rozpočtové příjmy 8 697 780 Kč, rozpočtové výdaje 8 697 780 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/3/2014 bylo schváleno.

Usnesení č. 5/3/2014:
Zastupitelstvo obce po projednání rozhodlo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v
souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o zabezpečení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Tehov, a to ve znění předloženého návrhu doplněného o projednané změny.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/3/2014 bylo schváleno.

Usnesení č. 6/3/2014:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání rozhodlo vydat na základě § 84 odst. 2, písm. h)
a § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanovením § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014, kterou se
stanoví poplatek za zajišťování režimu nakládání s komunálním odpadem na území obce
Tehov a to ve znění předloženého návrhu doplněného o projednané změny.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/3/2014 bylo schváleno.

Usnesení č. 7/3/2014:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání rozhodlo vydat podle § 10 písm. a) a d) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve spojení s § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb.,

o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou
vyhlášku č. 4/2014, jíž se zakazuje provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
na území obce Tehov.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 1 Zdrželi se 1
Usnesení č. 7/3/2014 bylo schváleno.

Usnesení č. 8/3/2014:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání odsouhlasilo cenu vodného ve výši 40,00 Kč/m3
včetně DPH platnou od 1.1.2015.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/3/2014 bylo schváleno.

Usnesení č. 9/3/2014:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje předložené Zásady veřejné finanční podpory z rozpočtu
obce Tehov s platností od 22.12.2014 a Specifikaci veřejné finanční podpory pro rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/3/2014 bylo schváleno.

Usnesení č. 10/3/2014:
Zastupitelstvo obce Tehov souhlasí se záměrem bezúplatného nabytí formou daru,
následujících nemovitostí v k. ú. Tehov u Říčan a obci Tehov, zapsaných v katastru
nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ:
pozemková parcela č. parc. 431/41 – orná půda,
pozemková parcela č. parc. 431/43 – orná půda,
pozemková parcela č. parc. 431/45 – orná půda,
pozemková parcela č. parc. 421/7 – orná půda,
pozemková parcela č. parc. 421/13 – orná půda a
pozemková parcela č. parc. 421/14 – orná půda, vše na LV č. 750 pro obec Tehov a k.ú.
Tehov u Říčan, a dále
pozemková parcela č. parc. 431/28 – orná půda,
pozemková parcela č. parc. 425/7 – orná půda a
pozemkové parcely č. parc. 425/8 – orná půda, vše LV č. 709 pro obec Tehov a k. ú. Tehov u
Říčan, a dále
pozemková parcela č. parc. 1123/3 – orná půda a
pozemková parcela č. parc. 1123/7 – orná půda, vše na LV č. 497 pro obec Tehov a k. ú.
Tehov u Říčan, a dále
pozemková parcela č. parc. 432/18 – orná půda, na LV č. 492 pro obec Tehov a k.ú. Tehov u
Říčan,
a to vše za podmínky, že budou všechny nemovitosti prosty zástavních práv a jiných právních
vad, všichni vlastníci nemovitostí předloží současně návrh darovací smlouvy, kolaudační

rozhodnutí, veškeré údaje o inženýrských sítích a další údaje, které si obec oprávněně
vyžádá. Veškeré náklady na převod včetně daní a poplatků nese dárce.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/3/2014 bylo schváleno.

Usnesení č. 11/3/2014:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/3/2014 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 12/3/2014:
Zastupitelstvo obce Tehov souhlasí s prominutím poplatku Tehovskému kulturnímu spolku za
pronájem sálu na akci Tehovský masopust 2015.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/3/2014 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 13/3/2014:
Zastupitelstvo obce Tehov ukládá Kulturnímu výboru zpracování návrhu nového provozního
řádu pro společenské prostory OÚ Tehov včetně ceníku do jednání příštího zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/3/2014 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 14/3/2014:
Zastupitelstvo obce Tehov ukládá stavebnímu výboru prověřit majetkoprávní stav nemovitostí
pod místními komunikacemi a předložit danou informaci zastupitelstvu obce do 28. 2. 2015
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 14 /3 /2014 bylo schváleno.

Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 Prezenční listina
Příloha č. 2 Schválený program
Příloha č. Rozpočet
Zápis byl vyhotoven dne 6.1.2015

Zapisovatel:

Jakub Novotný

Ověřovatelé: Michal Straka
Jiří Pilný

Starosta obce: David Hlouch

Příloha č.1

Příloha č.2

INFORMACE
O KONÁNÍ ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TEHOV
Místo konání:
Termín konání:

Obecní úřad Tehov, Panská č. p. 107, 251 01 Tehov
Zasedací místnost OÚ, 1. PP
22. 12. 2014 od 19:00 hod.

Navržený program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
2) Schválení programu
3) Kontrola zápisu č. 2/2014 řádného zasedání ZO
4) Schválení rozpočtu obce Tehov na rok 2015
5) Obecně závazná vyhláška o zabezpečení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Tehov
6) Obecně závazná vyhláška Obce Tehov, kterou se stanoví poplatek za
zajišťování režimu nakládání s komunálním odpadem na území Obce
Tehov
7) Obecně závazná vyhláška obce Tehov, jíž se zakazuje provozování
sázkových her, loterií a jiných podobných her na území obce Tehov
8) Cena vodného pro rok 2015
9) Zásady veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Tehov a Specifikace
veřejné finanční podpory pro rok 2015
10) Informace o uzavřených a platných smlouvách
11) Projednání záměru bezúplatného nabytí nemovitostí - komunikací v
oblasti Hačalka
a) Různé
V Tehově dne 15. 12. 2014
David Hlouch
starosta obce
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne :

15. 12. 2014
22. 12. 2014

Příloha č.3
Rozpočet: viz schválený rozpočet v PDF

