Zápis č. 09/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Tehov konaného dne 22.6.2015

Zápis č. 09/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Tehov konaného dne 22.6.2015 od 20:00 hod
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Tehově

Prezence
Přítomni

dle prezenční listiny příloha č.1

Nepřítomni

Jakub Kajzler, Matěj Moša, Jiří Pilný

Omluveni

Jakub Kajzler, Jiří Pilný

Neomluveni

Matěj Moša

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Tehov zahájil a řídil starosta obce David Hlouch (dále jen
„předsedající“) v 20:06 hodin. 
Předsedající konstatoval
, že 
zasedání bylo řádně svoláno a
oznámil, že 
podle prezenční listiny (příloha č. 1) 
je z celkového počtu 9 přítomno 6 členů
zastupitelstva
a
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné
.

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
Předsedající navrhl, aby zapisovatelem byl 
Jakub Novotný 
a ověřovateli zápisu byli navrženi
Kateřina Ruszová 
a
Michal Straka.
Navržení nominaci přijali. Bez dalších návrhů.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení

Návrh usnesení č.1/9/2015:
Zastupitelstvo obce Tehov určuje zapisovatelem Jakuba Novotného a ověřovateli zápisu
Kateřinu Ruszovou a Michala Straku.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/9/2015 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).
Návrhy na změnu programu: Michal Straka: Stanovení příspěvku rodičů na dítě v MŠ
Tehov pro školní rok 2015/16.
Předsedající dal hlasovat o programu zasedání.
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Návrh usnesení č. 2/9/2015:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje program zasedání zastupitelstva ve znění navrženého
doplnění:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
2) Schválení programu
3) Schvalování VFP  II. kolo
4) Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Tehov za rok 2014
5) Stanovení příspěvku rodičů na dítě v MŠ Tehov pro školní rok 2015/16
6) Schválení Závěrečného účtu obce Tehov za rok 2014
7) Schválení záměru zřízení II. stupně základní školy ve spolupráci s obcí Světice
8) Obecně závazná vyhláška 1/2015, kterou se mění OZV č. 3/2014 obce Tehov  zajištění
formální správnosti dle požadavků MVČR
9) Schválení uzavření příkazní smlouvy za účelem provedení komplexní administrace
zadávacího řízení veřejné zakázky na služby svozu odpadu
10) Žádost soukromého žadatele o změnu územního plánu obce Tehov
11) Různé
12) Diskuze
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/9/2015 bylo schváleno.

3) Schvalování VFP - II. kolo
Předsedajcí předal slovo Michalu Strakovi aby ZO seznámil s návhrhy.

I. Zájezd občanů Tehova:
Žadatel p. Věra Dufková žádá o finanční příspěvek na organizaci zájezdu pro občany Tehova
(seniory). Viz žádost.
Na starostův dotaz doplnila paní Dufková informaci, že pokud zájezd početně doplní i
nedůchodci, budou si hradit vstup a jídlo, hrazena všem bez rozdílu bude pouze doprava.
Předsedají přistoupil k hlasování.

Návrh usnesení č. 3/9/2015:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje přidělení veřejné finanční podpory ve výši 25 tisíc Kč paní
Věře Dufkové na akci “Zájezd důchodců  Po stopách B. Smetany” dle předložené žádosti.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/9/2015 bylo schváleno.

II. Hasiči Tehov
Jan Dvořák upozornil na střet zájmů, jako člen Sboru dobrovolných hasičů Tehov.
Jakub Novotný upozornil na střet zájmů, jeho syn je členem mladých hasičů.
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a. Sportovní a výchovná činnost mladých hasičů
V současné době je v hasičském družstvu 23 dětí ve věku od 6 do 18 let, pro které je
zajišťováno smysulplné trávéní volného času sportem a vzděláním. Scházejí se alespoň
jednou týdně na tréninku, účastní se řádově deseti soutěží ročně od místních až po mistrovství
republiky, kde reprezentují náš sbor a obec. Po deseti letech dochází k nadměrnému
opotřebění sportovního náčiní, které potřebuje jednorázovou obnovu na několik dalších let.
O děti se starají tři vedoucí mládeže, kteří musí absolvovat pravidelná školení.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení

Návrh usnesení č. 4/9/2015:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje přidělení veřejné finanční podpory ve výši 25 tisíc Kč
Sdružení hasičů ČMS, SDH Tehov, z.s., na akci “Sportovní a výchovná činnost mladých hasičů”
dle předložené žádosti.
Výsledek hlasování: Pro:6 Proti:0_Zdrželi se:0_
Usnesení č. 4/9/2015 bylo schváleno.

b. Oslava výročí
V rámci výroční valné hromady by se zorganizovala oslava 10. výročí znovuobnovení práce s
mládeží v našem dobrovolném sboru. Uspořádání 9.1.2016 na sále OÚ.
Všechny přítomné seznámíme s desetiletou činností mladých hasičů, budeme prezentovat i
historické kroniky sboru, včetně úspěšné reprezentace obce.
Předpoklad účasti asi 60 lidí.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení

Návrh usnesení č. 5/9/2015:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje přidělení veřejné finanční podpory ve výši 4,5 tisíce Kč
Sdružení hasičů ČMS, SDH Tehov, z.s., na akci “Oslava výročí deseti let od znovuobnovení
práce s mladými hasiči” dle předložené žádosti.
Výsledek hlasování: Pro:6 Proti:0_Zdrželi se:0_
Usnesení č. 5/9/2015 bylo schváleno.

4) Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Tehov za rok 2014
Předsedající předal slovo předsedovi finančního výboru Michalu Strakovi, který představil
účetní závěrku.
Diskuse k návrhu:
Zastupitelé k předložené závěrce nevznesli žádné dotazy.
Kateřina Ruszová  ze strany finančního výboru dříve zazněl návrh změny financování ZŠ a MŠ
Tehov, v dubnu byl předložen i školské radě, která o něm diskutovala. V jaké fázi příprav je nyní
návrh?
Michal Straka  zatím není připraven finální návrh financování, pracujeme na tom.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení
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Návrh usnesení č. 6/9/2015:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Tehov za
účetní období kalendářního roku 2014.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/9/2015 bylo schváleno.

5) 
Stanovení příspěvku rodičů na

dítě v MŠ Tehov pro školní rok 2015/16
.

Předsedající předal slovo Michalu Strakovi, který představil výpočet maximální výše příspěvku
na krytí provozních nákladů, který je ve výši 769 Kč na měsíc a dítě (50% skutečných
průměrných provozních nákladů za měsíc v předcházejícím kalendářním roce). Společně s
místostarostkou navrhují konečnou výši příspěvku ve výši 650 Kč.
David Hlouch  konstatuje, že považuje vypočtenou částku jako adekvátní a v místě běžnou.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení

Návrh usnesení č. 7/9/2015:
Zastupitelstvo obce Tehov stanovuje příspěvek rodičů na úhradu provozních nákladů za pobyt
1 dítěte v MŠ Tehov na školní rok 2015/2016 ve výši 650, za kalendářní měsíc.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se :0
Usnesení č. 7/9/2015 bylo schváleno.

6) Schválení Závěrečného účtu obce Tehov za rok 2014
Předsedající předal slovo předsedovi finančního výboru Michalu Strakovi, který představil
obsah závěrečného účtu obce a upozornil, že byly splněny všechny formální podmínky jeho
zveřejnění.
Dále informoval, že zjištění o hospodaření obce nezávislého auditora je bez výhrad.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení

Návrh usnesení č. 8/9/2015:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/9/2015 bylo schváleno.

7) Schválení záměru zřízení
spolupráci s obcí Světice

II. stupně základní školy ve

Předsedají seznámil zastupitele a veřejnost se záměrem zřízení II. stupně a zdůvodnil tento
záměr.
V současné době Tehov nedisponuje druhým stupněm ZŠ, donedávna byla věc poměrně
jednoduchá, žáci prostě postoupili do některé ze škol v okolí, nejčastěji do Říčan. Existovaly
společné školské obvody, kde se za žáky neplatilo. Loni se však situace změnila, minulé
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zastupitelstvo bylo “nuceno” podepsat ve velice krátkém termínu rámcovou smlouvu o školském
obvodu s městem Říčany a tato smlouva zakládá Říčanům nárok na 30000, “tzv. investičních
nákladů” na jednoho žáka vstupujícího na II.stupeň ZŠ u Říčanského lesa, což ve výhledu bude
obecní rozpočet zatěžovat nemalými částkami. Jedná se o řád statisíců až někam k půl milionu
korun ročně. Hledáme tedy cestu jak z takzvaně “investičního nákladu” udělat něco, kde by
vložená investice byla skutečnou investicí do budoucna a stála za nějakou hmotnou hodnotou.
Našli jsme partnera v sousední obci Světice, která má nově otevřený první stupeň a stejnému
problému bude čelit v horizontu tří let, zatímco my tento problém řešíme již nyní. V předběžných
jednáních jsme dospěli k tomu, že školu by měly zřizovat a provozovat Světice a my bychom se
podíleli na na investici a řízení školy.
Předsedající předal slovo místostarostce Kateřině Ruszové :
Jednání začínala v podstatě s tím, že druhý stupeň by byl samostatný subjekt, což se po čase
ukázalo jako neprůchozí, protože obě obce mají I.st. ZŠ a toto řešení by byl zřejmě republikový
unikát. Celá věc by byla finančně i administrativně náročnější. Navíc Světice stavěly 1.st. z
dotace s tím, že budou žádat o dotaci na dostavbu II. stupně. Přidámeli se k tomu, je velká
šance, že se dotaci podaří získat. Poté pí. Ruszová přečetla zápis ze světického zastupitelstva
týkající se započetí jednání s obcí Tehov o zřízení a provozování druhého stupně ZŠ.
Diskuze :
pí. Kůsová  určitě vítáme založení druhého stupně, zajímá nás ale styl vyuky, jak bude
pokračovat vyuka na II. stupni ? Alternativní výuka jako na I.stupni ZŠ Světice? My bychom
preferovali tzv. klasickou metodu výuky, kvůli případním problémům s přijímáním na gymnázia
a vyšší typy škol obecně.
Kateřina Ruszová : pí. ředitelka světické školy by přijala zaměstnance s aprobací na II. stupeň.
Zjištovali jsme podmínky na ministerstvu školství , jak má být postupováno. Osnovy na II stupeň
jsou jasně dané.
pí. Kůsová  bude obec moci zasahovat do fungování školy?
Kateřina Ruszová  ano , prostřednicvím školské rady , která se skládá z jedné třetiny ze
zástupců zřizovatele (dle dohody v našem případě 1 za obec Světice a 1 za obec Tehov),
učitelského sboru a zástupců rodičů.
David Hlouch  nyní nemáme na kvalitu výuky takřka vůbec žádný vliv, jen platíme Říčanům
30.000, za nastupujícího žáka bez možnosti jakkoliv zasáhnout. V současné době tak mohou
svůj individuální vliv uplatňovat pouze rodiče. Při vytvoření společného II. stupně bude náš vliv
přímý přes školskou radu a skrz majetkový podíl.
Kateřina Ruszová  z počátku bude větší počet dětí z Tehova, proto je velká šance pro rodiče z
Tehova nechat se do školské rady zvolit (volení zástupci za rodiče)
pí. Michalková  jaký bude podíl žáků kteří odcházejí na II. stupěň
Kateřina Ruszová  máme zjištěno letos odcházelo 9 dětí z toho 8 s trv. pobytem v Tehově. 1
odešlo na státní gymnázium do Prahy, jedno na státní gymnázium do Říčan, jedno na
soukromé gymnázium do Říčan, 4 do výběrových říčanských tříd (talentové zkoušky), příští rok
vychází 18 dětí a tento trend je i v okolních obcích, takže tlak na obsazení ZŠ v okolí ještě
poroste.
David Hlouch  bohužel je zde i souvislost se smlouvou s Říčany, která zatím sice garantuje
umístění do ZŠ U Říčanského lesa, ale cena 30 000, je vypočtená jako “investice na
rozšiřování říčanských škol”, její výše není garantovaná, Říčany ji mohou jednostraně
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usnesením Rady změnit, případně smlouvu s Tehovem kdykoliv vypovědět. Nemáme žádnou
garanci návratnosti takovéto “investice”.
pí. Michalková  jak to bude s rozdílnou úrovní v ZŠ ve Světicích a v Tehově?
K. Ruszová + D. Hlouch  nyní se také v Říčanech scházejí žáci z Říčan, Tehova a Tehovce a
mnoha dalších menších obcí a rozdíly jsou jistě také.
pí. Michálková  pokud bude II. stupeň ve Světicich, tak bude povinnost tuto školu navštěvovat?
Kateřina Ruszová  ne tak to není, pokud se přihlásíte jinam a bude místo, může dítě
navštěvovat samozřejmě jinou školu. Jde o garanci místa, o smlouvu o společném škol.
obvodu.
p. Poděbradský  jsem nervozní z I. stupně ve Světicích, budou se střetávat dva systémy,
klasické výchova v Tehově a alternativní školství ve Světicích. Filosofie vyuky bude ovlivněna
ředitelem, přestože bude zástupce pro II. stupeň.
Kateřina Ruszová  budeme do smlouvy prosazovat zahrnutí konzervativního stylu výuky, nyní
je vše na začátku, nyní jsou Světice ochotné jednat a společně tvořit.
David Hlouch: My za obec i pí. ředitelka tehovské školy Šimčíková jsme zastánci toho
“klasického” stylu výky a rozhodně bychom dali ruce pryč od čehokoliv příliš alternativního.
Nemyslím si ale, že by styl výuky ve Světické základní škole byl nějak zvlášť alternativní.
pí. Svobodová  dotaz, zda bude ve smlouvě jen 15 let, nebude delší?
Kateřina Ruszová  to je minimální doba, může být smluvně i delší.
David Hlouch  investičním podílem vstoupíme do nemovitosti, po 15 letech ten podíl nevyprší,
budu požadovat podíl zanesený v katastru, který bude nevypověditelný
p. Čížek  jsem zděšený, horujete pro školu ve Světicích, budiž, bude jak rozhodnete, měli
byste nás seznámit s prostorem, co po nás budou chtít, ve Světicích adaptovat prostor, jídelna,
výdejna, nejsou bližší informace.
David Hlouch  Dosud probíhala předběžná jednání se zastupiteli. Nyní jsme otevřeli jednání o
záměru. Na základě tohoto projednání může dát zastupitelstvo mandát k jednání o přípravě
smlouvy a přípravy realizace.
Kateřina Ruszová  obec Tehov do toho nebude vstupovat pouze penězi, ale i formou smlouvy
o spolupráci pro žádost o dotaci ve výši odhadem 15mil na projekt rekonstrukce, Tehov navíc
nemá vlastní vhodný pozemek, kde postavit II stupeň.
David Hlouch  kapacitně byl záměr posouzen a světická hasičárna kapacitně vyhovuje,
otázkou je, jestli dospějeme k dohodě.
pí. Mikolášková  3,5 mil , tj. Tehov jak odkoupí podíl v budově , procenta nejsou daná?
Kateřina Ruszová  1/4 až 1/5 by měla být garantovaná podílem v budově , cca 500 000, ,
vstup z Tehova odpovídá té ¼ až ⅕odhadní ceny nemovitosti, poměr musí být jasný před
podáním dotace, v průběhu tzv. udržitelnosti projektu (z hlediska dotace) se nesmí měnit
vlastnická práva k předmětným nemovitostem.
pí. Mikolášková . tj. asi 20 % i investičně , v návaznosti na dotaci jako spoluúčast, v případě že
nebude dotace, tak aby nedošlo k tomu abychom nemuseli i přesto investovat bez dotace? Jak
to bude s učiteli? Jako rodič chápu rodiče a asi bych taky byla zděšená a zajímala se, jaká
úroveň vzdělání tam bude. K tomu, na jakou školu mi dítě půjde, nepotřebuji argumenty, stačí
mi pocity a emoce.
Kateřina Ruszová  bude stabilní učitelský sbor, model přejíždějících učitelů asi není reálný,
bude ale řešeno až ve smlouvě.
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pí. Mikolášková  takže 4 třídy tj. 5 učitelů. Učitelé budou stálí. Od Říčan je to sprosté, protože
byla dotace cca 160 mil, s tím, že bude škola pro okolní obce. Nejsou pozemky v majetku
státu? Kde by se dala postavit nová škola ?
David Hlouch  Sami II. stupeň základní školy neufinancujeme, takto je to nerealizovatelné.
pí. Dufková  dotaz  pokud vyjde ze Světic i z Tehova po 19ti dětech, jaká bude garance míst?
Kateřina Ruszová  obtížně uchopitelné, dle prognóz populačního růstu vychází, že bude ročně
cca 20 dětí z každé obce, předpokládáme že část se dostane na specializované třídy, příp.
víceletá gymnázia, kapacita 1 třídy druhého stupně bude 30 míst.
David Hlouch  Tyto otázky a záležitosti budou ještě projednávány, jsme na začátku.
pí. Mikolášková  Jak jsou nyní financovány věci jako např. příprava dotace, projektu a pod.?
Nebudou po nás potom požadovat proplacení poloviny těchto nákladů?
Kateřina Ruszová  tyto náklady lze později zahrnout do dotace. Je předjednáno 50% účast na
rozhodování a umístění ve škole, při zachování 20% investice, nehodláme vstoupit do stavu,
kdy nebude schválena dotace a děti by chodily do provizorních prostor do 6. třídy, a pak do 7.
třídy bychom nevěděli, kam s nimi. V tom případě musí být dotace jasná do konce šk. roku
2015/2016.
p. Čížek  může se stát že rodiče odmítnou vstup do nové školy (skeptická otázka), jako v
minulosti měli problém s tehovskou ZŠ.
Kateřina Ruszová  nikoho nebudeme nutit, jak bylo řečeno, půjde o garanci míst, kterou obec
musí zajistit. V době, kterou zmiňujete, se neřešil aspekt nedostatku míst, rodiče volili dle
svého. To například nyní již třetím rokem nemohou ani rodiče tehovských prvňáků.
p. Čížek: Postavte tedy společnou školu na Hačalce…
David Hlouch: Pane Čížku, dámy nadšeně tleskají, ale vraťme se, prosím, zpátky na zem. Rád
bych poděkoval za účast a přínosnou diskusi. Projekt II. stupně základní školy je poměrně
komplikované téma a jsme rádi za všechny podněty.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení

Návrh usnesení č. 9/9/2015:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje záměr zřízení II. stupně základní školy ve spolupráci s
obcí Světice v předloženém znění, doplněném na základě předložených protinávrhů:
Obec Světice pro tento záměr poskytne nevyužívaný objekt hasičské zbrojnice (HZ) na st.
pozemku p.č. 421, k.ú. Světice u Říčan, U Zvoničky č.p. 179, Světice, jež bude v případě
získání dotace následně adekvátně adaptován a rozšířen. II. stupeň bude součástí Základní
školy Světice (ZŠ Světice), na investičních nákladech se budou obě obce podílet rovným dílem
po odečtení přidělené dotace. Spoluúčast obce Tehov na investičních nákladech bude
vyjádřena majetkovým podílem, který jí bude obcí Světice postoupen. Obě obce vytvoří
společný školský obvod pro II. stupeň ZŠ s garancí nejméně na dobu 15 let. Obec Tehov se
bude podílet na správě školy formou členství ve školské radě. Cílem záměru je zahájit výuku na
II. stupni od 1. září 2016 s tím, že první rok budou pro 6. ročník využity prostory na I. stupni ZŠ
Světice nebo ZŚ a MŠ Tehov. Po dokončení adaptace HZ bude nejpozději od září 2017
přesunuta kompletní výuka II. stupně ZŠ do nově zřízených prostor. Provozní a investiční
náklady vynakládané obcí Tehov na každého žáka na II.stupni ZŠ v Říčanech budou tímto
záměrem ušetřeny, aby mohly být nově využity s garancí investičního podílu a kapacity ZŠ.
Zastupitelstvo obce Tehov pověřuje v této věci místostarostku Kateřinu Ruszovou k projednání
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návrhu smlouvy o smlouvě budoucí s obcí Světice. Výsledný návrh smlouvy bude předložen
zastupitelstvu obce Tehov k odsouhlasení.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/9/2015 bylo schváleno.

8) Obecně závazná vyhláška 1/2015, kterou se mění OZV 3/2014
obce Tehov - zajištění formální správnosti dle požadavků MVČR
Předsedající přednesl znění návrhu vyhlášky a vysvětlil důvod změn vyhlášky.
Předal slovo Kateřině Ruszové:
Podnětem ke změně byl právní rozbor z ministerstva vnitra, procesně je vyhláška v pořádku,
má jen několik formálních vad. Hlavní nedostatek je lhůta pro přihlášení k poplatku nebo
nahlášení změn 30 dnů, ze zákona je 15 dnů. Druhý nedostatek je oznámení v kanceláři úřadu
 musí být umožněn dálkový přístup, tato slova se tedy vypouští. Z ministerstva nám bylo také
vytknuto, že příloha (sumarizace cen) je nepřehledná, měly by se zde objevovat jen celkové
ceny, nerozdělovat je v tabulce do jednotlivých složek.
Předsedající vyzval přítomné zastupitele k diskusi.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení

Návrh usnesení č. 10 /9/2015:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje obecně závaznou vyhlášku 1/2015, kterou se mění OZV č.
3/2014 obce Tehov  zajištění formální správnosti dle požadavků MVČR
Výsledek hlasování: Pro:6 Proti: 0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 10/9/2015 bylo schváleno.
Přerušení jednání : 22:05  22:15

9) Schválení uzavření příkazní smlouvy za účelem provedení
komplexní administrace zadávacího řízení veřejné zakázky na
služby svozu odpadu
Předsedající seznámil ZO s dokumentem příkazní smlouvy za účelem provedení komplexní
administrace zadávacího řízení veřejné zakázky na služby svozu odpadu.
David Hlouch  ve svazku Region Jih vznikla myšlenka vysoutěžit novou smlouvu na svoz
odpadu s využití Eaukce. Finální smlouvu bude schvalovat valná hromada Svazku obcí.
Michal Straka  odměna firmě je z úspory za 4 roky ?
Kateřina Ruszová  ano je to tak, odměna je vypočtena z celkové úspory
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení
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Návrh usnesení č. 11/9/2015:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje uzavření příkazní smlouvy za účelem provedení komplexní
administrace zadávacího řízení veřejné zakázky na služby svozu odpadu se společností
eCENTRE, a.s. ve znění uvedeném v příloze k zápisu zastupitelstva obce Tehov.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11/9/2015 bylo schváleno.

10) Žádost soukromého žadatele o změnu ÚP obce Tehov
Předsedající seznámil ZO se žádostí žadatele o změnu územního plánu obce Tehov a přednesl
důvodovou zprávu. Vzhledem ke schválení záměru pořízení nového územního plánu obce
Tehov je nežádoucí v tuto chvíli zahajovat procesy jakýchkoli změn stávajícího ÚP, došlo by k
neúměrnému zdržení.
Kateřina Ruszová  lze tento podnět zařadit do nového UP?
David Hlouch  ano, může vstoupit do projednání nového UP.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení

Návrh usnesení č. 12/9/2015:
Zastupitelstvo obce Tehov zamítá žádost o pořízení změny územního plánu dle žádosti p.
Kateřiny Pačinkové ze dne 18.3.2015, podací číslo 182/2015.
Výsledek hlasování: Pro:5 Proti: 0 Zdrželi se:1
Usnesení č. 12/9/2015 bylo schváleno.

11) Různé
Body jednání zařazené do Různého:

i) Zastupitelé byli předem v podkladech k jednání seznámeni s Informací p.
Poděbradského (člena Výboru pro životní prostředí - VpŽP) o možnostech
zklidnění dopravy v ul. Dlouhá na základě podnětu od paní Svobodové,
která dala návrh na umístění značek obytné zóny a zrušení značek hlavní
silnice.
Jan Dvořák  budeme tedy pokračovat v podnětech které byly v minulosti již řešeny a nebyly
nikdy dořešeny. Na OÚ by z té doby měla být petice s žádostí o zklidnění dopravy s cca třiceti
podpisy.
David Hlouch  vytvoření šikan a parkovacích míst v ulici, tím se znepřehlednení a přirozeně
zpomalí průjezd. Navrhuji zadat uzemní studii odborníkům, neprojektujme neodborně od stolu.
Jakub Novotný  lze řešit krátkodobě instalací značek.
Čížek  ano, značky hlavní silnice zmizí , když bude obytná zóna
Jan Dvořák  ano, značky pryč , velká auta můžou projíždět.
David Hlouch  Zastupitelstvo vzalo na vědomí a pověřuje VpŽP projednáním této záležitosti v
termínu do konce srpna 2015.
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ii) Informace o vodovodu:
Kateřina Ruszová  řešení navržené před 1,5 měsícem, týkající se využití světického vodojemu
bylo posouzeno s tímto výsledkem  probíhá měření vodojemu, modelovým výpočtem ověřeno,
že tato varianta je možná (pokud má vodojem objem min. 100 kubíků)
pí. Mikolášková  nenapouštět bazény, informace do občasníku

Starosta vyzval občany, aby nenapouštěli bazény a nezalévali vodou z
obecního vodovodu, informaci do občasníku uvedeme.
iii) Informace - jednání na středočeském kraji, odbor dopravy:
Tema I. - dálniční přivaděč (přeložka II/107, obchvat Tehova)
David Hlouch  kraj zadává zjišťovací studii, mělo by následovat řešení v návaznosti na několik
variant; vyžádali jsme si zapojení projektu přeložky II/107 do této studie.

Téma II. - autobusová obslužnost - konektivita veřejné dopravy
Kateřina Ruszová  na základě ankety  spojení na vlak do Strančic kolem 7:00, autobus by byl
možný. Obec byl stál 7500 kč měsíčně (cca 80.000 ročně ). Kraj autobus zaplatí, ústupek Kraji
je, že autobus v 7:22 bude posunut na tuto dřívější dobu. Dále přibyde možnost pro školáky z
Hačalky dopravovat se do ZŠ autobusem, změna trasy autobusu ze Strančic a Všestar přes
Světice na Hačalku a pak teprve do Tehova kolem 7:45. Autobus bude dále pokračovat na
Černokosteleckou k říčanským školám s žáky druhého stupně. Dále některé odpolední
autobusy od Černokostelecké přes Tehov do Všestar budou jezdit z Tehova přes Hačalku dále
do Všestar a Strančic (zvýšení dopravní obslužnosti Hačalky).

Téma III. - kamiony transit
David Hlouch  bylo nám sděleno, že pokud chceme tento problém posunout dál, je třeba
předložit k žádosti návrh objízdné trasy. To je v současné době obtížné, neboť většina tras,
které by v okolí připadaly v úvahu, je pro kamiony již uzavřena. Navíc bohužel neexistuje
následná garance kladného rozhodnutí silničního správního úřadu v Říčanech. Další jednání
však pokračují.

iv) Informace o přípravě strategického plánu: vstup do jednání s pí.
Krajčovič, příprava konkrétní smlouvy
v) Informace: podněty občanů:
3 podněty od občanů na rušení nedělního klidu,
Kateřina Ruszová: vyhláška není, podle ministerstva je nutno vymahatelné sankce, což je v
tomto případě sporné, lépe jen doporučení  informace do občasníku, doporučení zdržet se
sekání v době pracovního klidu.
Jan Dvořák  také informace, aby občané nepřeplňovali kontejnery na tříděný odpad.
pí. Mikolášková  téma rušení nedělního klidu, byla bych pro vyhlášku.

vi) Vypovězení smlouvy o společném školském obvodu ZŠ U Říčanského lesa
David Hlouch  Ještě podotýkám, že je v souvislosti s investičním záměrem potřeba vypovědět
stávající smlouvu o společném školském obvodu ZŠ U Říčanského lesa.
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Po krátké diskusi dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení
Návrh usnesení
13/9/2015:
Zastupitelstvo obce Tehov, v souvislosti s přijetím záměru zřízení II. stupně ZŠ ve spolupráci s
obcí Světice, pověřuje starostu vypovězením smlouvy, uzavřené s městem Říčany o společném
školském obvodu ZŠ U Říčanského lesa tak, aby byla smlouva ukončena školním rokem 2015 /
2016.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13/9/2015 bylo schváleno.

vii) p.Čížek dotaz: nepožaduji odpověď hned
●
●

vyvěšení cedule ulice U Rybníka
zanesení přítoku náveského rybníku

Ukončení
Předsedající poděkoval přítomným zastupitelům i zbytku statečných občanů za účast na
zasedání a popřál všem příjemných pět minut zbytku dnešního večera.
Předsedající ukončil zasedání v 23:55 hodin.

Přílohy zápisu
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5

Prezenční listina
Program zasedádní dle pozvánky
VFP  Věra Dufková “Zájezd důchodců  Po stopách B. Smetany”
VFP  SDH Tehov “Sportovní a výchovná činnost mladých hasičů”
VFP  SDH Tehov “Oslava výročí deseti let od znovuobnovení práce s mladými
hasiči”
Příloha č. 6 Účetní závěrka školy
Příloha č. 7 Příspěvek rodičů na úhradu provozních nákladů za pobyt 1 dítěte v MŠ Tehov
na školní rok 2015/2016
Příloha č. 8 Závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
Příloha č. 9 Obecně závazná vyhláška 1/2015, kterou se mění OZV č. 3/2014 obce Tehov
Příloha č. 10 Příkazní smlouva za účelem provedení komplexní administrace zadávacího
řízení veřejné zakázky na služby svozu odpadu se společností eCENTRE, a.s.
Příloha č. 11 Žádost p. Kateřiny Pačinkové ze dne 18.3.2015, podací číslo 182/2015
Příloha č. 12 Kopie smlouvy o společném školském obvodu ZŠ U Říčanského lesa

Přehled schválených usnesení
Zastupitelstvo obce Tehov určuje zapisovatelem Jakuba Novotného a ověřovateli zápisu
Kateřinu Ruszovou a Michala Straku.
Usnesení č. 1/9/2015 SCHVÁLENO
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Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje program zasedání zastupitelstva ve znění navrženého
doplnění:
1/ Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
2/ Schválení programu
3/ Schvalování VFP  II. kolo
4/ Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Tehov za rok 2014
5/ Stanovení příspěvku rodičů na dítě v MŠ Tehov pro školní rok 2015/16
6/ Schválení Závěrečného účtu obce Tehov za rok 2014
7/ Schválení záměru zřízení II. stupně základní školy ve spolupráci s obcí Světice
8/ Obecně závazná vyhláška 1/2015, kterou se mění OZV č. 3/2014 obce Tehov  zajištění
formální správnosti dle požadavků MVČR
9/ Schválení uzavření příkazní smlouvy za účelem provedení komplexní administrace
zadávacího řízení veřejné zakázky na služby svozu odpadu
10/ Žádost soukromého žadatele o změnu územního plánu obce Tehov
11/ Různé
12/ Diskuze
Usnesení č. 2/9/2015 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje přidělení veřejné finanční podpory ve výši 25 tisíc Kč paní
Věře Dufkové na akci “Zájezd důchodců  Po stopách B. Smetany” dle předložené žádosti.
Usnesení č. 3/9/2015 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje přidělení veřejné finanční podpory ve výši 25 tisíc Kč
Sdružení hasičů ČMS, SDH Tehov, z.s., na akci “Sportovní a výchovná činnost mladých hasičů”
dle předložené žádosti.
Usnesení č. 4/9/2015 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje přidělení veřejné finanční podpory ve výši 4,5 tisíce Kč
Sdružení hasičů ČMS, SDH Tehov, z.s., na akci “Oslava výročí deseti let od znovuobnovení
práce s mladými hasiči” dle předložené žádosti.
Usnesení č. 5/9/2015 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Tehov za
účetní období kalendářního roku 2014.
Usnesení č. 6/9/2015 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov stanovuje příspěvek rodičů na úhradu provozních nákladů za pobyt
1 dítěte v MŠ Tehov na školní rok 2015/2016 ve výši 650, za kalendářní měsíc.
Usnesení č. 7/9/2015 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad.
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Usnesení č. 8/9/2015 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje záměr zřízení II. stupně základní školy ve spolupráci s
obcí Světice v předloženém znění, doplněném na základě předložených protinávrhů:
Obec Světice pro tento záměr poskytne nevyužívaný objekt hasičské zbrojnice (HZ) na st.
pozemku p.č. 421, k.ú. Světice u Říčan, U Zvoničky č.p. 179, Světice, jež bude v případě
získání dotace následně adekvátně adaptován a rozšířen. II. stupeň bude součástí Základní
školy Světice (ZŠ Světice), na investičních nákladech se budou obě obce podílet rovným dílem
po odečtení přidělené dotace. Spoluúčast obce Tehov na investičních nákladech bude
vyjádřena majetkovým podílem, který jí bude obcí Světice postoupen. Obě obce vytvoří
společný školský obvod pro II. stupeň ZŠ s garancí nejméně na dobu 15 let. Obec Tehov se
bude podílet na správě školy formou členství ve školské radě. Cílem záměru je zahájit výuku na
II. stupni od 1. září 2016 s tím, že první rok budou pro 6. ročník využity prostory na I. stupni ZŠ
Světice nebo ZŚ a MŠ Tehov. Po dokončení adaptace HZ bude nejpozději od září 2017
přesunuta kompletní výuka II. stupně ZŠ do nově zřízených prostor. Provozní a investiční
náklady vynakládané obcí Tehov na každého žáka na II.stupni ZŠ v Říčanech budou tímto
záměrem ušetřeny, aby mohly být nově využity s garancí investičního podílu a kapacity ZŠ.
Zastupitelstvo obce Tehov pověřuje v této věci místostarostku Kateřinu Ruszovou k projednání
návrhu smlouvy o smlouvě budoucí s obcí Světice. Výsledný návrh smlouvy bude předložen
zastupitelstvu obce Tehov k odsouhlasení.
Usnesení č. 9/9/2015 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje obecně závaznou vyhlášku 1/2015, kterou se mění OZV č.
3/2014 obce Tehov  zajištění formální správnosti dle požadavků MVČR
Usnesení č. 10/9/2015 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje uzavření příkazní smlouvy za účelem provedení komplexní
administrace zadávacího řízení veřejné zakázky na služby svozu odpadu se společností
eCENTRE, a.s. ve znění uvedeném v příloze k zápisu zastupitelstva obce Tehov.
Usnesení č. 11/9/2015 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov zamítá žádost o pořízení změny územního plánu dle žádosti p.
Kateřiny Pačinkové ze dne 18.3.2015, podací číslo 182/2015.
Usnesení č. 12/9/2015 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov, v souvislosti s přijetím záměru zřízení II. stupně ZŠ ve spolupráci s
obcí Světice, pověřuje starostu vypovězením smlouvy, uzavřené s městem Říčany o společném
školském obvodu ZŠ U Říčanského lesa tak, aby byla smlouva ukončena školním rokem 2015 /
2016.
Usnesení č. 13/9/2015 SCHVÁLENO
Zápis byl vyhotoven dne 25.6.2015
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Zápis č. 09/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Tehov konaného dne 22.6.2015

Zapisovatel:

Jakub Novotný

Starosta obce: David Hlouch

Ověřovatelé: Kateřina Ruszová

Michal Straka
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