Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2015 (26.1.2015)
Obec Tehov, okr. Praha-východ
Zastupitelstvo obce Tehov
Zápis č. 4
Ze zasedání Zastupitelstva obce Tehov konaného dne 26. ledna 2015 od 19:00 v jednacím sále
Obecního úřadu Tehov

Přítomni:

David Hlouch, Jan Dvořák, Jiří Pilný, Marcela Konečná, Kateřina Ruszová,
Jakub Novotný, Matěj Moša, Jakub Kajzler a Michal Straka

Nepřítomni:

0

Zastupitelstvo obce Tehov je usnášeníschopné.
Zahájení zasedání
Zasedání Zastupitelstva obce Tehov (dále též jako “zastupitelstvo”) bylo zahájeno v 19:07
hodin starostou obce Davidem Hlouchem (dále jako “předsedající”). Předsedající konstatoval,
že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a sešlo se v usnášeníschopném počtu (Příloha č. 1 –
Prezenční listina).
1. URČENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU ZE ZASEDÁNÍ
a) Zapisovatelem byl předsedajícím navržen Jakub Kajzler, ověřovateli Jiří Pilný
a Marcela Konečná. Navržení nominaci přijímají. Bez protinávrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje zapisovatelem zasedání Jakuba Kajzlera a
ověřovateli zápisu Jiřího Pilného a Marcelu Konečnou.
Výsledek hlasování:

Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 1/4/2015 SCHVÁLENO

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU
a) Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání v souladu
s pozvánkou zaslanou členům zastupitelstva a v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce (viz. příloha č. 2).
b) Jiří Pilný informoval o zařazení podbodu “Informace o aukcích energií” do
bodu Různé. Bez nutnosti změny programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje program zasedání zastupitelstva bez úprav (viz.
Příloha č. 2).
Výsledek hlasování:

Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 2/4/2015 SCHVÁLENO

3. KONTROLA ZÁPISU Č. 3/2014 ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZO
a) Předsedající vznesl dotaz na připomínky k zápisu z minulého zasedání. Bez
připomínek.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje zápis č. 3/2014.
Výsledek hlasování:

Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 3/4/2015 SCHVÁLENO

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 4/2014 A PLNĚNÍ A ČERPÁNÍ ROZPOČTU 2014
a) Předseda finančního výboru Michal Straka představil výsledek hospodaření
roku 2014. Daňové příjmy 7,891 mil Kč, nedaňové příjmy se oproti odhadu
nezměnily. Celkový příjem 9,933 mil Kč. Celkové výdaje dosáhly částky
9,510 mil Kč. Konečný rozdíl příjmů a výdajů po zahrnutí splátek úvěrů a
tvorby fondu oprav VaK činí -515 tis Kč. Dále došlo ke změně v položce
financování z důvodu nedočerpání úvěru na MŠ, jedná se spíše jen o účetní
operaci. Schodek rozpočtu byl financován přebytkem z minulých let.
b) Michal Straka informoval zastupitele, že závěrečný účet obce bude sestaven
v termínu, tedy do 30. 6. 2015.
c) Michal Straka představil návrh rozpočtového opatření č. 4/2014 (Příloha č. 3)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014.
Výsledek hlasování:

Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 4/4/2015 SCHVÁLENO

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov bere na vědomí předběžné informace o plnění a čerpání
rozpočtu za rok 2014.
Výsledek hlasování:

Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 5/4/2015 SCHVÁLENO

5. DOPRAVNÍ SITUACE V OBCI
a.

KONTROLA DODRŽOVÁNÍ RYCHLOSTI

i. Starosta informoval o podnětech ze strany zastupitelů i samotných
občanů ohledně bezpečnosti dopravy v obci. Starosta komunikoval
s Policií ČR s cílem posílit měření rychlosti v obci. Stejnou činnost
je schopna vykonávat říčanská obecní policie, která je však plně
vytížená činností v Říčanech.
ii. Činnost měření rychlosti je schopna také vykonávat obec Koleč,
avšak Tehov není v dostupné vzdálenosti.
iii. Druhým způsobem vynucování rychlosti je podle starosty úsekové
měření. Dle informací Říčan se po zavedení úsekového měření
výrazně snížila rychlost vozidel v Říčanech. Zároveň klesla
kriminalita ve městě. Tehov jsem přihlásil (neoficiálně) do
poptávky o projekt na úsekové měření. Úsekové měření by zároveň
mohlo umožňovat kontrolu případného zákazu vjezdu nákladních
vozidel.
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iv. Michal Straka se dotázal na možnost uzavřít smlouvu s Říčany na
výkon obecní policie. Kateřina Ruszová informovala o diskuzích se
starostou Říčan a vyjádřila skepsi k možné dohodě z důvodu
vytížení říčanské policie.
v. Jakub Kajzler doporučil kromě zjištění možností represe soustředit
se na dostavbu chodníků a opatření vedoucí ke zvyšování
bezpečnosti chodců.
vi. P. Šlingerová upozornila na nedodržování rychlosti i na samotných
místních komunikacích občany Tehova.
vii. P. Mikolášková informovala o jednáních bývalého zastupitelstva
s místostarostkou Říčan a upozornila na vysoké personální náklady
obecní policie.
viii. Jakub Kajzler – obecní policie supluje činnost Policie ČR, která má
danou činnost vykonávat. P. Mikolášková – Mnichovice získaly
sídlo Policie ČR, protože jim nabídly k dispozici prostory.
ix. Závěr: starosta bude pokračovat v jednání s Říčany a zjistí
poptávku okolních obcí na spolupráci v dané věci. Výbor pro
životní prostředí se bude problematikou dopravy zabývat.
b.

PARKOVÁNÍ

i. Michal Straka vznesl podnět na řešení špatného parkování v obci.
Požádal občany, aby zasílali podněty na problematická místa,
abychom mohli situaci řešit. Vyzvěme v občasníku občany
k dodržování zákona o provozu na pozemních komunikacích.
ii. Starosta slíbil projednat problém s majiteli příslušných vozidel.
6. STANOVENÍ CENY STOČNÉHO PRO ROK 2015
a) Michal Straka poděkoval panu Jandovi za pomoc při sestavení návrhu na cenu
stočného 2015. Zároveň informoval o způsobu výpočtu ceny stočného jako
přepočet nákladů za rok 2014. Zatím nelze přesně měřit stočné jednotlivých
nemovitostí (ne všichni mají vodovod). Dle výpočtu vychází jednotková cena
na 32Kč/m3 bez DPH. Směrná čísla uvádějí 36m3 na osobu/rok. Celkem tedy
1330Kč/osobu/rok včetně DPH. Částka se zvyšuje koeficientem 1,5 pro trvale
neobývané nemovitosti a provozovny napojené na kanalizaci.
b) Starosta doplnil, že výpočet je daný zákonem. Místostarostka upřesnila, že
uvažovaný počet obyvatel vychází z odhadu průměrného počtu obyvatel v obci
v roce 2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov stanovuje cenu stočného na rok 2015 ve výši 1 330 Kč za
osobu v trvale obývaném objektu a 1 995 Kč za rekreační objekt nebo provozovnu.
Výsledek hlasování:

Pro: 9 Proti:0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/4/2015 SCHVÁLENO

7. PARTNERSKÁ SMLOUVA NA LIKVIDACI BIOODPADU NA KOMPOSTÁRNĚ STRUHAŘOV
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a) Starosta přestavil návrh smlouvy s obcí Struhařov na likvidaci bioodpadu, čímž
bude splněn požadavek zákona o odpadech. Návrh starosty je smluvně
rezervovat kapacitu 10 t bioodpadu/rok.
b) Jakub Kajzler se zeptal na vyčíslení provozních nákladů, které se obec
zavazuje uhradit.
c) Starosta reagoval částkou max 500Kč/tunu, která je ve smlouvě uvedena.
Zároveň informoval o možnosti ponechání hnědých popelnic po přímé
domluvě občanů se společností ASA. Bioodpad bude do Struhařova vozit jak
obec, tak mohou i občané individuálně. Zároveň je možnost zpětného odběru
kompostu za 150Kč/tunu.
d) Místostarostka doplnila, že občané dostanou kartičku s potvrzením
o vlastnictví nemovitosti, která opravňuje k odvozu bioodpadu (občanům
s trvalým bydlištěm v Tehově postačí občanský průkaz).
e) Starosta – zvažujeme nějakou formu odběru v Tehově (kontejner atd.), zatím
ve stádiu příprav.
f) Michal Straka – než podepíšeme smlouvu, měli bychom vědět, jak prakticky
budeme bioodpad od občanů vybírat.
g) Starosta – máme multikáru, problém je řešitelný. Hledáme optimálnější
variantu individuálního svozu.
h) Starosta – výbor pro životní prostředí zpracuje způsob likvidace individuálního
bioodpadu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání pověřilo starostu obce Tehov k podpisu
partnerské smlouvy na likvidaci bioodpadu na Kompostárně Struhařov o celkovém
ročním objemu odpadu 10 t.
Výsledek hlasování:

Pro:9 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 7/4/2015 SCHVÁLENO

8. OPRAVA PROPUSTKU POD NAPOJENÍM ULICE V ÚVOZU A PANSKÁ
a) Starosta – propustek pod ulicí V Úvozu je propadlý, vedou jím sítě, při stavbě
zastávky došlo k pokusu o jeho zprůchodnění, ale bez úspěchu. S KSÚS
chceme dojednat vyčištění odvodňovací strouhy pod propustkem, aby po
opravě propustku měla voda kam odtékat.
b) Dále informoval, že při stavbě zastávek byl propustek pod zastávkami
zhotoven, ale vzhledem k roční době realizace stavby, která prakticky
znemožnila vyčištění škarp i rozebrání mostku,zaslepen, po opravě propustku
pod ulicí V Úvozu dojde k jejich zprovoznění.
c) P. Šlinger upozornil, že při stavbě Hačalky došlo k neodbornému rozšíření
původního propustku a potvrdil slova starosty, že propustek pravděpodobně
nebude možné jednoduše zprůchodnit.
d) P. Zdražil – problém existoval již před stavbou zastávek, nelze jej spojovat
s výstavbou zastávek.
9. KULTURNÍ VÝBOR
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c.

POVĚŘENÍ NOVÉHO SPRÁVCE KULTURNÍHO SÁLU OÚ

i. Starosta navrhl za nového správce kulturního sálu Matěje Mošu, ten
návrh přijímá. Bez protinávrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov pověřuje správou kulturního sálu OÚ Tehov Matěje
Mošu.
Výsledek hlasování:

d.

Pro:9 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 8/4/2015 SCHVÁLENO

SCHVÁLENÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU KULTURNÍHO SÁLU

i. předseda kulturního výboru Matěj Moša informoval o návrhu
provozního řádu kulturního sálu (viz. příloha č. 6). Zásadní změnou
je nutná písemná žádost o konání akce doručená nejpozději do 14
dní od konání akce. Nadále nebude možné promíjet poplatek za
pronájem sálu pro aktivity realizované za účelem vytváření zisku.
Se správcem sálu bude docházet k předání a převzetí sálu. Byla
zavedena vratná kauce ve výši 1000 Kč z důvodu krytí možného
poškození sálu (případně úklidu). Také je navržen zákaz kouření
v celém objektu. Zavádí se pokuta 1000 Kč v případě vrácení
neuklizeného objektu.
ii. Místostarostka zdůraznila možnost použití sankce v případě
problémů při vrácení objektu.
iii. P. Chrtková upozornila na znečištění parket po plese, mělo by dojít
k vyčištění, protože následně chodí cvičit děti, ale přitom provozní
řád zdůrazňuje speciální postup čištění.
iv. Jakub Kajzler navrhl, aby náklady na úklid podlahy sálu (parket)
byly zahrnuty v nájmu sálu tak, aby mohl být realizován
adekvátním postupem na náklady obce.
v. Starosta uvedl, že není nutné systém měnit, protože stávající stav je
dostačující a k problémům většinou nedochází.
vi. Marcela Konečná doporučila, aby nebyl povolován výčep
v prostorách kulturního sálu, aby nemohlo dojít k poškození
podlahy.
vii. Michal Straka se dotázal, kdo v případě nepřítomnosti zastupuje
správce. Starosta se k zástupu přihlásil.
viii. Zákaz kouření v prostorách kulturního sálu
1. Starosta informoval o platném zákoně zakazujícím kouření
ve veřejně přístupných uzavřených prostorách. Podnět
k zákazu nám byl přinesen anonymně z řad občanů.
2. Jakub Kajzler – definice veřejně přístupný prostor nezapadá
na kulturní sál, který se pronajímá uzavřené skupině.
Zároveň je v prostoru účinná klimatizace, která odvětrávání
efektivně umožňuje. Což odpovídá danému zákonu.
Z tohoto důvodu bych neměnil režim, který dosud funguje.
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3. P. Mikolášková – jedná se o kulturní sál, nikoli tělocvičnu.
Zákon zatím nezakazuje kouření v restauracích a podobných
zařízení. Sál je určen k pořádání plesů a bálů.
4. Jan Dvořák – P. Mikolášková vystihla mé argumenty.
5. Jakub Kajzler se dotázal starosty na jeho názor ohledně
zákazu kouření na sále.
6. Starosta – předkladatelem je kulturní výbor. Můj názor není
momentálně relevantní.
7. Jakub Kajzler navrhuje protinávrh vypustit bod 7 (zákaz
kouření) a režim kouření nechat dle ustanovení příslušného
zákona.
Hlasování o protinávrhu J. Kajzlera vypustit bod 7 (zákaz kouření)
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0
Protinávrh schválen

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje provozní řád kulturního sálu OÚ Tehov ve
znění schváleného protinávrhu (viz příloha č. 8 ).
Výsledek hlasování:

e.

Pro:9 Proti:0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/4/2015 SCHVÁLENO

NOVÝ CENÍK PRONÁJMU VYBRANÝCH PROSTOR OÚ

i. předseda kulturního výboru Matěj Moša představil návrh nového
ceníku pronájmu prostor (viz. příloha č. 7), který vznikl na základě
úkolu zastupitelstva.
ii. Jan Dvořák vznesl dotaz, zda cena za pronájem sálu na
jednorázovou akci zahrnuje i pronájem zasedací místnosti.
iii. Místostarostka – je vhodné zohlednit rozsah pronajatých prostor,
proto by se pronájem zasedací místnosti měl odlišovat od pronájmu
sálu.
iv. Jiří Pilný – nejasné je rozdělení na tehovské a mimotehovské
občany. Záleží na organizátorech, nebo i na účastnicích?
v. Místostarostka – chtěli jsme zohlednit délku trvání akce, návrh
nerozlišuje soukromé od veřejných akcí.
vi. Michal Straka – jedná se o návrh kulturního výboru, rád bych tímto
mírnil nepravdy, že se jedná o zdražení z finančního výboru.
vii. Starosta – navrhuji revizi ceníku odložit, nyní nás nic netlačí,
nevím, odkud vzešel tento podnět. Navrhuje přerušit diskuzi
k tomuto bodu do 2. kvartálu 2015.
viii. Místostarostka – podnět vzešel z minulého zasedání zastupitelstva;
Kulturní výbor obce dostal úkol zpracovat nový provozní řád sálu a
ceník pronájmu (usnesení č. 13/3/2014).
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Procedurální hlasování
Výsledek hlasování:

Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0
Přerušení bodu schváleno

10. POVĚŘENÍ NOVÉHO SPRÁVCE TEHOVSKÉHO HŘBITOVA
a) Starosta navrhuje Marcelu Konečnou za novou správkyni tehovského hřbitova,
která nominaci přijímá. Bez protinávrhu.
b) Agendou správce je – sepsání smluv, inventura hrobových míst, atd. (doplnila
Marcela Konečná na dotaz J. Kajzlera)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov pověřuje správou tehovského hřbitova Marcelu
Konečnou.
Výsledek hlasování:

Pro:9 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 10/4/2015 SCHVÁLENO

11. INFORMACE O UZAVŘENÝCH A PLATNÝCH SMLOUVÁCH
a) Starosta předložil nekompletní přehled platných smluv, který bude i nadále
průběžně doplňován.
b) Předseda kontrolního výboru Jakub Kajzler informoval, že se kontrolní výbor
bude přehledem zabývat, případně si vyžádá dané smlouvy k nahlédnutí.
c) Úkol pokračuje na následující zastupitelstvo.
12. RŮZNÉ
a) INFORMACE O USNESENÍ O UVOLNĚNÍ STAROSTY PRO VÝKON FUNKCE
a. Starosta – schválené usnesení o výkonu uvolněné funkce starosty je dle
konzultací s ministerstvem vnitra v pořádku
b) INFORMACE O ZAJIŠTĚNÍ CHODU OBECNÍHO ÚŘADU
a. Starosta – podařilo se nám najít výpomoc na část neúřední agendy
(p Pilnou), plánujeme vyhlásit výběrové řízení na úředníka v souladu se
zákonem v rozsahu půl až celého úvazku.
b. Starosta – plánujeme zavedení open source software (zdarma) spisové
služby. Obec má v současné době k disposici licenci, kterou nevyužívá a
využívat nebude, protože je tento software těsně před zavedením zcela
nové verze a vše by se dělalo několikrát. Software od stejné firmy, který je
na OÚ využíván je v mnoha ohledech nevyhovující.
c) ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN KANCELÁŘE OÚ OD ÚNORA 2015
a. Místostarostka – od února měníme na četné podněty občanů úřední hodiny.
Nově budou úřední hodiny v pondělí od 17 do 19 a ve středu od 7 do 10 a
od 14 do 16.
b. Diskuze s některými občany v publiku, kteří s novým rozvrhem nesouhlasí.
c. Starosta – chápu, že někteří občané se změnou nesouhlasí, my máme názor
jiný. Uvidíme, jak bude změna fungovat. Máme k tomu důvody, v Tehově
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je velké množství lidí na mateřské či rodičovské dovolené, věkový průměr
obce je cca 35 let.
d) ŽÁDOST

O PROMINUTÍ POPLATKU ZA PRONÁJEM SÁLU
DÍLNIČKY)

(OST - JARNÍ

a. Starosta informoval o žádosti Občanského sdružení Tehov o prominutí
poplatku za pronájem sálu pro akci s názvem Jarní dílničky (viz. příloha
č. 4).
b. Jakub Kajzler – v souvislosti s veřejnou finanční podporou bychom měli
zvážit, zda tuto formu podporu obecně nesměřovat přes VFP. Důvodem je
transparentní podpora sdružení jedním nástrojem, nikoli podporu mnoha
způsoby, která nebude přehledná.
c. Místostarostka – jaký má smysl posílat peníze sdružení a následně zpět
obci? Neplatí obec daň z příjmu z pronájmu prostor?
d. Michal Straka – cílem VFP je ukázat transparentně, kolik peněz které
sdružení od obce obdrželo. Daň z příjmu obec platit nebude.
e. Starosta – nechtěl bych, aby špatné nastavení stropů podpory mělo
negativní vliv na fungující akce
f. Michal Straka – stropy se dají měnit rozhodnutím zastupitelstva, pokud to
vyhodnotíme jako účelné.
g. Jiří Pilný – chceme podporovat akce, cílem není dávat a vybírat peníze.
Umožnit využít majetek obce je odlišná věc.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje prominutí poplatků za pronájem sálu pro
Občanské sdružení Tehov a akci Jarní dílničky.
Výsledek hlasování:

Pro:8 Proti:1 Zdrželi se:0
Usnesení č. 11/4/2015 SCHVÁLENO

h. P. Mikolášková upozornila na to, že místostarostka Kateřina Ruszová jako
zároveň předsedkyně Občanského sdružení Tehov neinformovala
zastupitelstvo o střetu zájmu.
i. Místostarostka reagovala, že vzhledem k tomu, že všem zastupitelům je
tato skutečnost známá, dle zákona o střetu zájmů ke střetu zájmu nedošlo.
e) INFORMACE O ŽÁDOSTI O ODŠKODNĚNÍ ZA ZBOURANOU STODOLU PŘI Č.P.14
(UL. PANSKÁ, TEHOV - P. JOSEF DRAŽIL, LOUŇOVICE)
a. Starosta přečetl žádost o odškodnění (viz.příloha č. 5)
b. Jakub Kajzler požádal o shrnutí případu
c. Starosta – v rámci kolektivizace byl odebrán majetek, s tímto majetkem
následně nakládáno, ale při restituci nedošlo k navrácení celého majetku,
protože část byla zbourána údajně se souhlasem obce
d. P. Mikolášková – je škoda, že mě nikdo nekontaktoval (p. Mikolášková je
současnou majitelkou nemovitosti, pozn.). Tito lidé mě již jednou napadli a
dobývali se ke mně. V kupní smlouvě mám uvedeno, že nemovitost je
právně čistá.
8

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2015 (26.1.2015)
e. Starosta – Dopis byl určen zastupitelstvu, nikoliv majiteli objektu. Žádost
je vágní, obrátíme se na právníka. V rámci dalšího postupu budeme
případně kontaktovat p. Mikoláškovou.
f) AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA HAČALKA: INFORMACE O PŘEVZETÍ DÍLA
a. Starosta – zastávka byla převzata 19. 1. 2015 včetně opravy
reklamovaných vad. Cenu se podařilo dojednat na 246 841 Kč vč. DPH,
což je oproti původní ceně cca 281.000 smluvené min. zastupitelstvem
obce úspora ve výši téměř 35 tis. Kč. Budeme žádat o kolaudaci.
g)

AUKCE ENERGIÍ

a. Jiří Pilný – měli bychom se zapojit do aukce energií, abychom snížili ceny
energií. Kontaktoval jsem zastupitele z Říčan s dotazem, jak je možné se
do aukce zapojit. Říčany spolupracovaly se společností e-center. Tato
společnost organizuje elektronickou aukci, může se přihlásit kdokoli (obec
i občan, fyzická i právnická osoba). Aukce probíhají každý měsíc napříč
republikou. Nyní se daří snižovat ceny energií více než dříve. Smlouvu je
třeba uzavřít na rok (pro obec) či na dva (pro občany). Je nutné předložit
podklady o spotřebě a odběrných místech jako vstup do dražby. Doporučuji
se do takové aukce zapojit.
b. Starosta – prosím o sepsání do jednoduché publikovatelné formy, abychom
to mohli nabídnout občanům
c. Místostarostka – podle mých informací je třeba jít do aukce s určitým
minimálním množstvím poptávané silové elektřiny, jednotliví občané na to
nemohou dosáhnout, možná ani obec sama nemusí tuto hranici splňovat
d. Jiří Pilný – aukce probíhá napříč republikou, minimální spotřeba není nutná
e. Jakub Kajzler – než se do toho pustíme, má obec personální kapacitu daný
problém řešit?
f. Starosta – musíme nejprve zjistit zájem, pak se rozhodneme.
g. P. Mikolášková – před třemi lety jsem zájem zjišťovala a byl minimální.
Zároveň prosím o aktualizaci informace na webových stránkách, která
navádí občany kontaktovat mě s žádostí o reklamu na mapě obce.
h. Starosta přislíbil odstranit kontakt z webu obce.
h) PODOMNÍ PRODEJ
a. Starosta – padl podnět zakázat podomní prodej v obci. Budeme zvažovat
vyhlášku
i)

KONTROLNÍ VÝBOR – STŘET ZÁJMŮ

a. starosta – kontrolní výbor by měl prošetřit střet zájmů při hlasování o
zřízení služebnosti na pozemku parcelní číslo 992/2, LV10001 (usnesení
č. 294/36/2014)
b. úkol uložen kontrolnímu výboru
j)

UPŘESNĚNÍ VFP

a. Michal Straka – chtěl bych navrhnout usnesení, které umožní poskytovat
ve výjimečných případech veřejnou finanční podporu i hotovostně
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje možnost přidělení veřejné finanční podpory ve
výjimečných případech i hotovostně.
Výsledek hlasování:

Pro:3 Proti:4 Zdrželi se:2
Návrh usnesení nebyl schválen.

k) UZÁVĚRKA

PŘÍŠTÍHO ČÍSLA OBČASNÍKU JE
POSÍLAT NA OU@TEHOV.CZ

l)

13. 2. 2015,

PŘÍSPĚVKY MŮŽETE

KRÁDEŽE V KLOKOČNÉ

i. Starosta – v Klokočné došlo k několika krádežím v chatách i na
obecním úřadu, stejně tak ve Svojeticích. Upozorňujeme občany,
aby si dávali pozor na svůj majetek a byli obezřetní vůči
podezřelým osobám a aktivitám na území obce.
m) VLAJKA PRO TIBET
i. Starosta – přišla žádost o vyvěšení vlajky Tibetu a zapojení do
celosvětové akce.
13. DISKUZE
a. P. Šlingerová upozornila na nedostatečnou kapacitu popelnice na hřbitově.
b. Starosta – na svátky chceme kapacitu posilovat. Na Dušičky a po zimě umístíme
kontejner na bioodpad. Zvážíme i umístění velké popelnice se zámkem a předání
klíčů nájemcům hrobů.
c. Starosta – optimalizujeme umístění kontejnerů pro osady, zároveň řešíme sběrný
dvůr v Říčanech.
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 22:50.
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Přílohy:
Příloha č. 1 – Prezenční listina
Příloha č. 2 – Program zasedání dle pozvánky
Příloha č. 3 – Návrh rozpočtového opatření č. 4/2014
Příloha č. 4 – Žádost o prominutí nájmu
Příloha č. 5 – Žádost o odškodnění
Příloha č. 6 – Návrh provozního řádu kulturního sálu
Příloha č. 7 – Návrh ceníku kulturního sálu
Příloha č. 8 – Schválené znění provozního řádu kulturního sálu

Přehled schválených usnesení
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje zapisovatelem zasedání Jakuba Kajzlera a ověřovateli zápisu
Jiřího Pilného a Marcelu Konečnou.
Usnesení č. 1/4/2015 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje program zasedání zastupitelstva bez úprav (viz. Příloha č. 2).
Usnesení č. 2/4/2015 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje zápis č. 3/2014.
Usnesení č. 3/4/2015 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014.
Usnesení č. 4/4/2015 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov bere na vědomí předběžné informace o plnění a čerpání rozpočtu za rok
2014.
Usnesení č. 5/4/2015 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov stanovuje cenu stočného na rok 2015 ve výši 1 330 Kč za osobu v
trvale obývaném objektu a 1 995 Kč za rekreační objekt nebo provozovnu.
Usnesení č. 6/4/2015 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání pověřilo starostu obce Tehov k podpisu partnerské
smlouvy na likvidaci bioodpadu na Kompostárně Struhařov o celkovém ročním objemu odpadu
10 t.
Usnesení č. 7/4/2015 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov pověřuje správou kulturního sálu OÚ Tehov Matěje Mošu.
Usnesení č. 8/4/2015 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje provozní řád kulturního sálu OÚ Tehov ve znění schváleného
protinávrhu (viz příloha č. 8 ).
Usnesení č. 9/4/2015 SCHVÁLENO
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Zastupitelstvo obce Tehov pověřuje správou tehovského hřbitova Marcelu Konečnou.
Usnesení č. 10/4/2015 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje prominutí poplatků za pronájem sálu pro Občanské sdružení
Tehov a akci Jarní dílničky.
Usnesení č. 11/4/2015 SCHVÁLENO
Návrh usnesení nebyl schválen.

Zapisovatel:

Jakub Kajzler

Ověřovatelé:

Marcela Konečná
Jiří Pilný

Starosta obce: David Hlouch

Zápis byl vyhotoven dne 30. 01. 2015
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