Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Tehov konaného dne 3. 8. 2015

Zápis č. 10/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Tehov konaného dne 3. 8. 2015 od 20:00 hod
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Tehově

Prezence
Přítomni

8

dle prezenční listiny příloha č.1

Nepřítomni

1

Jakub Kajzler

Omluveni

Jakub Kajzler, Matěj Moša (příchod 20:23 hod)

Neomluveni

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Tehov zahájil a řídil starosta obce David Hlouch (dále jen
„předsedající“) v 20:13 hodin. 
Předsedající konstatoval
, že 
zasedání bylo řádně svoláno a
oznámil, že 
podle prezenční listiny (příloha č. 1) 
je z celkového počtu 9 přítomno 7 členů
zastupitelstva a 
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné
. Předsedající dále upozornil
přítomné, že je z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tehov pořizován audiozáznam, který
bude využit pro účely kontroly zápisu ze zasedání.

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
Předsedající navrhl, aby zapisovatelem byl 
Jiří Pilný 
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.1/10/2015:
Zastupitelstvo obce Tehov určuje zapisovatelem Jiřího Pilného a ověřovateli zápisu Kateřinu
Ruszovou a Michala Straku.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/10/2015 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 navrhl vypustit z bodu 7 část “Rozpočtové opatření č. 2/2015”
Předsedající dal hlasovat o programu zasedání s navrženou změnou.
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Návrh usnesení č. 2/10/2015:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje program zasedání zastupitelstva v navrženém znění:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
2) Schválení programu
3) Informace o průběhu projektu “Navýšení kapacity vodovodní soustavy Tehov” (a
projednání financování investiční akce)
4) Informace o veřejné zakázce na služby svozu komunálního odpadu (eaukce)
5) Projekt nakládání s BRKO (biologicky rozložitelným komunálním odpadem) spojený s
dotačním titulem SFŽP
6) Schválení účelového příspěvku pro školní rok 2015/16 z rozpočtu obce Tehov na
docházku dětí narozených 1.9.2010  31.8.2012 do MŠ, která není zřízena městem či
obcí
7) Plnění a čerpání rozpočtu za první pololetí 2015
8) Různé
9) Diskuze
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/10/2015 bylo schváleno.

3) Informace o průběhu projektu “Navýšení kapacity vodovodní
soustavy Tehov” (a projednání financování investiční akce)
Předsedající seznámil přítomné, že proběhlo představenstvo SORJ a aktuální stav je takový, že
ověřovací studie podle sdělených informací potvrdila, že varianta, kterou jsme navrhli, je reálná,
zahrnemeli světický vodojem do naší soustavy jako vyrovnávací nádrž. Ještě čekáme na
finální propočty, ale mělo by to pomoci oběma obcím a neoficiálně máme potvrzeno, že poté
budeme schopni uspokojitpoptávku vody.
Měřením vyčištěného světického vodojemu byl zjištěn objem 130m3, nikoliv původně
předpokládaných 100m3.
Společnost DHI si chce účtovat dalších 56 tisíc za doplnění údajů pro Tehov, cenu v souvislosti
s již objednaným doplněním studie rozporujeme a probíhá další jednání. Tehov, Svazek obcí i
ITV se snaží tuto cenu zlevňovat
Matěj Moša přišel na zasedání ve 20:23
Starosta pokračuje: Zatím je podle všeho reálná šance, že bude v tomto roce situace vyřešena.
Ještě neznáme přesnou cenu realizace, projekční práce jsou aktuálně na předpokladu cca 100
tisíc, velmi hrubé orientační odhady realizace jsou okolo 500 tisíc.
Na zasedání představenstva SORJ bylo potvrzeno, že platí i nadále poměr na nákladech akce
2:1 (Tehov:SORJ).
Michal Straka:
Realizace se dělí v poměru 2:1, jak je to s projekční částí?
Předsedající:
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Analytická i projekční část se také platí v poměru 2:1. Takto to bylo představenstvem
SORJ na zasedání odsouhlaseno, zápis jsem zatím neviděl. Starosta Světic, pan Broukal,
deklaroval, že poskytnou vodojem bezúplatně. Požádal jsem o uvedení této deklarace do
zápisu zasedání SORJ, smluvní podklad ale nemáme. Máme jej z naší pozice žádat?
Nemůžeme si to nadiktovat, ale požádat můžeme.
Jiří Pilný:
Četl jsem v občasníku, že už bude možné připojovat k vodovodu. Není to předčasné?
Předsedající:
V odůvodněných jednotlivých případech už to povoluji, protože mám potvrzeno, že
bychom měli být schopni saturovat poptávku. Již proběhla instalace vzdušníku, který vyrovnává
podtlak v soustavě a ten údajně pomohl i tlakovému sloupci na větvi do Světic. Už teď je tedy
stav podle mých informací o něco lepší.
Hana Mikolášková:
Vodojem je Světic, bezúplatné využití jejich vodojemu je potřeba písemně sepsat.
Předsedajcí:
Přislíbeno na zasedání představenstva SORJ, mělo by být v oficiálním zápise.
Hana Mikolášková:
Mělo by to být písemně někde zaznamenáno.
Předsedajcí:
Souhlasím. Kromě zápisu z představenstva je to pouze gentlemanská dohoda.
Michal Straka:
Lepší by pro všechny strany bylo, aby SORJ vodojem od Světic koupil.
Hana Mikolášková:
Tlak vody trvale klesá, mám problém s kotlem, kde servisní technik konstatoval nízký
tlak vody nebo plynu.
Předsedajcí přečetl návrh usnesení.
Michal Straka podal protinávrh:
Doplnit nakonec větu: 
Starosta informuje předsedu finančního výboru o konečné výši
investice před přípravou rozpočtového opatření.
Předsedají přistoupil k hlasování o usnesení ve znění protinávrhu.

Návrh usnesení č. 3/10/2015:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje záměr realizace projektu Navýšení kapacity vodovodní
soustavy Tehov přestrojením vodojemu Světice na přečerpávací stanici pro vodojem Na
Veselkách a za tímto účelem pověřuje starostu obce, aby podnikal potřebné kroky a součinnost
s dobrovolným Svazkem obcí Region Jih (SORJ). Za tímto účelem pověřuje Zastupitelstvo obce
Tehov rovněž finanční výbor k přípravě rozpočtového opatření, jímž budou alokovány potřebné
finanční prostředky, za předpokladu finanční spoluúčasti obce Tehov na investiční akci včetně
projekční přípravy. Spoluúčast obce Tehov bude v poměru 2:1 ke spoluúčasti SORJ. 
Starosta
informuje předsedu FV o konečné výši investice před přípravou rozpočtového opatření.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/10/2015 bylo schváleno.
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4) Informace o veřejné zakázce na služby svozu komunálního
odpadu (e-aukce)
Předsedající seznámil přítomné s průběhem připravované veřejné zakázky.
SORJ zaštiťuje tuto akci, eCentre je dodavatelem. Účastnil jsem se jednání, na němž jsme
jménem svazku vyjednali snížení provize z uspořené částky z 20% na 18%. Nyní specifikuje
každá obec služby, které chce dražit.
Součástí dražených cen bude i svoz na kompostárnu ve Struhařově, což bude ještě
projednáváno v bodě 5.
30%, 20% úspora jsou pro nás statisíce, i úspora 10% je zajímavá. Počáteční fixní investice je
cca 90 tisíc sdílená všemi obcemi + eCentre si nárokuje 18 % z úspory za 4 roky. Tyto peníze
by se měly platit v ročních splátkách.

5) Projekt nakládání s BRKO (biologicky rozložitelným
komunálním odpadem) spojený s dotačním titulem SFŽP
Předsedající seznámil přítomné s průběhem připravovaného projektu.
Spoluúčast je 10%.
Projektu se finálně neúčastní jedna malá obec a Mnichovice  paní starostka Pecková
nedostala souhlas zastupitelstva mj. z důvodu rozúčtování nákladů dle počtu obyvatel.
Znamená to navýšení spoluinvestice z cca 42tis. Kč na 65 tis. Kč. S největší pravděpodobností
se tato částka již nebude měnit.
Z důvodu konečné neúčasti Mnichovic nastal odklon od samostatně prováděného svozu.
Chceme v rámci eAukce vysoutěžit cenu 550Kč za výklop 240l BIO popelnice. Můžeme se
dostat i níže.
3 kontejnery na BRKO by měly omezit černé skládky v okolí obce a osad.
Kompostéry (34 ks) budou řešit situace, kdy se nejde dostat svozovou technikou k některým
chatám.
Struhařov si v rámci dotace pořizuje zjednodušený výklop kontejneru (za traktor) a svozové
auto na kontejnery, na které budeme mít 10% nárok. Můžeme se pokusit o samosvoz, ale
musíme se rozhodnout před eaukcí, aby byl jasný soutěžený objem.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení

Návrh usnesení č. 4/10/2015:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje záměr finanční spoluúčasti na vstupních investičních
nákladech projektu Separace a svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu na území
obcí Svazku obcí Region Jih částkou do 66 tisíc Kč. Tímto usnesením se ruší usnesení č.
4/6/2015.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Usnesení č. 4/10/2015 bylo schváleno.
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6) Schválení účelového příspěvku pro školní rok 2015/16 z
rozpočtu obce Tehov na docházku dětí narozených 1.9.2010 31.8.2012 do MŠ, která není zřízena městem či obcí
Předsedající předal slovo místostarostce Kateřině Ruszové.
Jedná se o příspěvek, který je dobrovolný. Vznikl v době, kdy obec neměla svou školku. Platil
se příspěvek 2000 Kč předškolákům a 800 Kč dětem mladším. V únoru 2014 byl příspěvek pro
předškoláky zrušen (všichni zájemci z řad dětí ve věku 1 rok před započetím povinné školní
docházky musí být přijati do obecní MŠ a kapacita je pro ně dostačující) a pro děti mladší byl
zvýšen na 1200 Kč/měsíc.
MŠ má kapacitu 28 dětí. V obci máme cca 50 dětí ve školkovém věku (36 let) a ve výhledu to
tak bude i dalších několik let (relevantní data máme pro další 3 roky, dále jde jen o prognózy
porodnosti a migrace obyvatel). Z toho předškolních dětí je ročně cca 20. Kapacita pro mladší
děti nedostačuje a je na nás, zda dětem nad kapacitu něco přispějeme a za jakých podmínek.
Navrhujeme příspěvek zachovat jako v minulém roce, částka přibližně odpovídá měsíčním
nákladům na jedno dítě v obecní MŠ (neinvestičním i investičním).
Je potřeba schválit existenci i výši příspěvku pro tento rok, včetně podmínek, za kterých bude
vyplácen. Byl představen návrh usnesení.
Starosta doplnil, že netřeba rušit předchozí usnesení, protože to pozbylo platnosti na konci
školního roku. Příspěvek je zároveň motivujícím faktorem k trvalému pobytu občanů, který je
jedním z předpokladů pro nárok na příspěvek.
Kateřina Ruszová: podmínky by měly být stejné jako pro přijetí do obecní MŠ
Michal Straka: o příspěvek v minulém školním roce zažádali rodiče 7 dětí
Marcela Konečná: Lidé se jdou přihlásit k trvalému pobytu jen kvůli školce, měla by tam být
podmínka, že nárok vznikne až po pobytu trvajícím 1 rok. Je tu plno rodin, které tu žijí, ale k
trvalému pobytu se nepřihlásili.
Kateřina Ruszová: To by nebylo spravedlivé vůči nově přistěhovaným rodinám do novostaveb,
nemohou čekat rok! Navíc do státních školek se běžně dělá to, že se dítě a rodič někde přihlásí
kvůli MŠ a po měsíci zase odhlásí. Ze státní školky nelze už jednou přijaté dítě vyloučit bez
ohledu na jeho trvalý pobyt.
Michal Straka: Ale příspěvek může být jen po dobu trvalého pobytu.
Kateřina Ruszová: Ano, to je dobrý nápad, to lze ohlídat i uplatnit.
Hana Mikolášková: Příspěvek bude přiznán od okamžiku podání žádosti
Martin Landa: Diskvalifikuje to moje děti, které hlídá babička jeden den v týdnu.
Michal Straka: navrhuji přiznat alikvotní část příspěvku
Jakub Novotný informuje zastupitele a veřejnost, že je ve střetu zájmů v tomto bodě. Má dítě
narozené v rozmezí dat uvedených v usnesení.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení
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Návrh usnesení č. 5/10/2015:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje poskytnutí účelového příspěvku pro školní rok
2015/16 z rozpočtu obce Tehov ve výši 1200, Kč měsíčně na docházku dětí
narozených v rozmezí 1. 9. 2010  31. 8. 2012 do předškolního zařízení, které není
zřízeno městem či obcí. Tento finanční příspěvek je poskytován po splnění níže
uvedených podmínek:
● dítě i jeho zákonný zástupce mají platný trvalý pobyt v Tehově po celou dobu
poskytování příspěvku,
● zákonný zástupce dítěte má se zařízením sjednanou pravidelnou měsíční
docházku dítěte,
● o poskytnutí příspěvku žádá zákonný zástupce dítěte, lze žádat kdykoli v
průběhu školního roku,
● příspěvek bude přiznán na docházku v době od měsíce následujícího po měsíci,
kdy byla žádost podána,
● fakturu vystaví předškolní zařízení, lze i na více měsíců současně,
● při zkrácené docházce bude výše příspěvku následující:
○ docházka 1 den v týdnu = 240, Kč na měsíc
○ docházka 2 dny v týdnu = 480, Kč na měsíc
○ docházka 3 dny v týdnu = 720, Kč na měsíc
○ docházka 4 dny v týdnu = 960, Kč na měsíc.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 2
Usnesení č. 5/10/2015 bylo schváleno.

7) Informace o plnění a čerpání rozpočtu za první pololetí 2015
Předsedají předal slovo předsedovi FV Michalu Strakovi.
Michal Straka prezentoval aktuální stav plánu, skutečnosti a předpokladu za celý rok viz příloha
č.3.
Starosta:
Zahájili jsme reorganizaci komunálních služeb, máme nově 2 pracovní síly a jednáme o
přijetí třetího pracovníka. V této souvislosti nás čekají mzdové náklady a další investice, mj. do
komunální techniky cca 150.000,.
Další předpokládané výdaje půjdou na vybavení a infrastrukturu úřadu, revidujeme také
nepoužívanou infrastrukturu obecních vodáren.
V současné době na úřadě používáme zapůjčený switch od J. Dvořáka, kterému tímto
děkujeme, přičemž přestavbu sítě zatím odkládáme.
Další položkou bude spolúčast na krajem dotované akci pořízení nových vrat a fasády
hasičské zbrojnice.
Přesnější čísla připravujeme a předložíme finančnímu výboru k přípravě návrhu rozpočtového
opatření.
ZO vzalo plnění a čerpání rozpočtu za 1. pol. 2015 na vědomí.
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8) Různé
a) Informace o nesplnění závazných termínů akce “Intenzifikace ČOV
Tehov”
Starosta: Ministerstvo zemědělství nás oslovilo, že nemají závěrečnou zprávu, kterou měli
dostat již v červnu 2014. Závěrečnou zprávu jsme neprodleně vyhotovili a včetně potřebné
dokumentace v nejkratším možném termínu zaslali na Ministerstvo zemědělství. Ministerstvo
zemědělství předalo zprávu finančnímu úřadu s návrhem 5% sankce za nedodržení termínu, tj.
cca 600.000, Kč. Jednal jsem předběžně o věci na finančním úřadě a byl jsem ujištěn, že
budeme schopni vyjednat prominutí sankce.

b) Informace o anonymním podnětu stavebnímu úřadu Říčany na
nepovolené stavební úpravy a stavby v lokalitě za kostelem
Starosta: Obec Tehov byla vyzvána stavebním úřadem k podání vysvětlení k anonymnímu
podnětu. Dostavil jsem se a sdělil, že informace shromáždíme a vyjádříme se písemně. Jedná
se o nepovolenou zavážku historické úvozové cesty za kostelem a přiléhající nepovolené
stavby komunikací vedoucích k soukromým pozemkům a stavby RD. Podnět je projednán
korespondenčně se stavebním výborem, kde také připravujeme vyjádření. Starosta seznámil
přítomné se situací a prezentoval návrh písemného vyjádření, které připravil pro stavební úřad
Říčany.

c) Informace o komunálních službách Tehov
Informace byly zevrubně podány již v předchzím bodě o rozpočtu obce.

d) Informace o sprejerech
Starosta: Podařilo se zjistit některé autory tagů (značek, čmáranic sprejem či fixou) a s rodiči
byl stanoven termín k odstranění. Termín byl splněn.

e) Převzetí záštity
Starosta informoval, že Spolek OS Tehov, z.s. podal na OÚ žádost (v příloze) o převzetí záštity
nad projektem opravy vstupního portálu ke kostelu Narození sv. Jana Křtitele v Tehově. OS
Tehov uzavřel tříletou sbírku, která probíhala formou dobrovolného vstupného na koncerty
pořádané v tehovském kostele, celková vybraná částka je 22 195, Kč.
Kateřina Ruszová: Původní myšlenka byla především upozornit farnost, že lidem na kostele
záleží, bylo jasné, že prostředky budou nedostatečné na větší opravu. Nechceme je dát
Farnosti na jakoukoli investici (např. jako spoluúčast na mnohasettisícovou opravu střechy).
Chceme, aby lidé jasně viděli, na co přispěli.
Jan Dvořák: Když už se to má udělat, je potřeba udělat i schody
Michal Straka: navrhuje, aby obec přispěla formou finanční podpory majiteli nemovitosti, kterou
je Farnost Říčany, ta si musí podat žádost o podporu standardní cestou, protože se jedná o
investici do jejich majetku.
Starosta již započal předběžná jednání s krajským úřadem (účel sbírky) a Pražským
arcibiskupstvím (správa kostela). Další jednání budou následovat.
7/10

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Tehov konaného dne 3. 8. 2015

f) předsednictví kulturního výboru
Matěj Moša oznamuje, že rezignuje na funkci předsedy a člena KV.
Předsedající rezignaci přijal a ocenil přístup Matěje Moši.
Předsedající navrhuje předsedkyní KV místostarostku, Kateřinu Ruszovou, která po celou dobu
aktivně přispívá k činnosti výboru. Ta nominaci přijala.
Matěj Moša zůstává ve funkci správce společenských prostor obecního úřadu.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení

Návrh usnesení č. 6/10/2015:
Zastupitelstvo obce Tehov volí předsedkyní kulturního výboru Kateřinu Ruszovou.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Usnesení č. 6/10/2015 bylo schváleno.

9) Diskuze
a) skládka na pozemku pana Vojtěcha Javůrka
Jiří Pilný: Na pozemku 820/3 se objevil stavební odpad, minimálně 3 hromady.
Martin Landa: Všiml jsem si, že je v katastru evidovaný způsob využití jako skládka.
Předsedající: Zkontrolujeme, zda je to v pořádku, děkujeme za podnět.

b) aukce energií
Jiří Pilný:
Na výzvu občanům, kdo se chce zúčastnit aukce energií se ozvali jen 2 zájemci, proto
nebudeme v rámci obce organizovat aukci. Informace o individuálním postupu zveřejníme v
občasníku.
Ukončení
Předsedající poděkoval přítomným zastupitelům i zbytku statečných občanů za účast na
zasedání.
Předsedající ukončil zasedání v 23:19 hodin.

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

Prezenční listina
Program zasedádní dle pozvánky
Plnění a čerpání rozpočtu za první pololetí 2015
Žádost OS Tehov, z.s. o převzetí záštity

Přehled schválených usnesení
Zastupitelstvo obce Tehov určuje zapisovatelem Jiřího Pilného a ověřovateli zápisu Kateřinu
Ruszovou a Michala Straku.
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Usnesení č. 1/10/2015 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje program zasedání zastupitelstva v navrženém znění:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
2) Schválení programu
3) Informace o průběhu projektu “Navýšení kapacity vodovodní soustavy Tehov” (a
projednání financování investiční akce)
4) Informace o veřejné zakázce na služby svozu komunálního odpadu (eaukce)
5) Projekt nakládání s BRKO (biologicky rozložitelným komunálním odpadem) spojený s
dotačním titulem SFŽP
6) Schválení účelového příspěvku pro školní rok 2015/16 z rozpočtu obce Tehov na
docházku dětí narozených 1.9.2010  31.8.2012 do MŠ, která není zřízena městem či
obcí
7) Plnění a čerpání rozpočtu za první pololetí 2015
8) Různé
9) Diskuze
Usnesení č. 2/10/2015 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje záměr realizace projektu Navýšení kapacity vodovodní
soustavy Tehov přestrojením vodojemu Světice na přečerpávací stanici pro vodojem Na
Veselkách a za tímto účelem pověřuje starostu obce, aby podnikal potřebné kroky a součinnost
s dobrovolným Svazkem obcí Region Jih (SORJ). Za tímto účelem pověřuje Zastupitelstvo obce
Tehov rovněž finanční výbor k přípravě rozpočtového opatření, jímž budou alokovány potřebné
finanční prostředky, za předpokladu finanční spoluúčasti obce Tehov na investiční akci včetně
projekční přípravy. Spoluúčast obce Tehov bude v poměru 2:1 ke spoluúčasti SORJ. 
Starosta
informuje předsedu FV o konečné výši investice před přípravou rozpočtového opatření.
Usnesení č. 3/10/2015 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje záměr finanční spoluúčasti na vstupních investičních
nákladech projektu Separace a svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu na území
obcí Svazku obcí Region Jih částkou do 66 tisíc Kč. Tímto usnesením se ruší usnesení č.
4/6/2015.
Usnesení č. 4/10/2015 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje poskytnutí účelového příspěvku pro školní rok 2015/16 z
rozpočtu obce Tehov ve výši 1200, Kč měsíčně na docházku dětí narozených v rozmezí 1. 9.
2010  31. 8. 2012 do předškolního zařízení, které není zřízeno městem či obcí. Tento finanční
příspěvek je poskytován po splnění níže uvedených podmínek:
● dítě i jeho zákonný zástupce mají platný trvalý pobyt v Tehově po celou dobu
poskytování příspěvku
● zákonný zástupce dítěte má se zařízením sjednanou pravidelnou měsíční docházku
dítěte
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●
●
●
●

o poskytnutí příspěvku žádá zákonný zástupce dítěte, lze žádat kdykoli v průběhu
školního roku,
příspěvek bude přiznán na docházku v době od měsíce následujícího po měsíci, kdy
byla žádost podána
fakturu vystaví předškolní zařízení, lze i na více měsíců současně
při zkrácené docházce bude výše příspěvku následující:
○ docházka 1 den v týdnu = 240, Kč na měsíc
○ docházka 2 dny v týdnu = 480, Kč na měsíc
○ docházka 3 dny v týdnu = 720, Kč na měsíc
○ docházka 4 dny v týdnu = 960, Kč na měsíc
Usnesení č. 5/10/2015 SCHVÁLENO

Zastupitelstvo obce Tehov volí předsedkyní kulturního výboru Kateřinu Ruszovou.
Usnesení č. 6/10/2015 SCHVÁLENO

Zápis byl vyhotoven dne 3. 8. 2015
Zapisovatel:

Jiří Pilný

Starosta obce: David Hlouch
Digitálně podepsal Ing. arch. David Hlouch
DN: c=CZ, o=OBEC TEHOV [IČ 00240877], ou=1,
cn=Ing. arch. David Hlouch,
serialNumber=P478658, title=starosta
Datum: 2015.08.19 16:27:55 +02'00'

Ověřovatelé: Kateřina Ruszová

Michal Straka
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