Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 11/2015 (21. 9. 2015)
Obec Tehov, okr. Praha-východ
Zastupitelstvo obce Tehov
Zápis č. 11
Ze zasedání Zastupitelstva obce Tehov konaného dne 21. září 2015 od 20:00 v jednacím sále
Obecního úřadu Tehov

Přítomni:

David Hlouch, Jan Dvořák, Marcela Konečná, Kateřina Ruszová, Jakub
Novotný, Matěj Moša a Jakub Kajzler

Nepřítomni:

Michal Straka (omluven), Jiří Pilný (omluven)

Zastupitelstvo obce Tehov je usnášeníschopné.
Zahájení zasedání
Zasedání Zastupitelstva obce Tehov (dále též jako ”zastupitelstvo”) bylo zahájeno v 20:06
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). Předsedající upozornil, že ze zasedání bude zhotoven
audiozáznam pro účely kontroly zápisu.
1. URČENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU ZE ZASEDÁNÍ
a) Zapisovatelem byl předsedajícím navržen Jakub Kajzler, ověřovateli Kateřina
Ruszová a Jan Dvořák. Navržení nominaci přijímají. Bez protinávrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje zapisovatelem zasedání Jakuba Kajzlera a
ověřovateli zápisu Kateřinu Ruszovou a Jana Dvořáka.
Výsledek hlasování:

Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 1/11/2015 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) Předsedající navrhl následující změny programu:
doplnit program o “Schválení vyúčtování 1. kola VFP” před bod VFP
odložit bod “Projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
II. stupně základní školy ve spolupráci s obcí Světice” z důvodu
pokračujících jednání o smluvním uspořádání projektu. V bodu různé
podá starosta informace.
odložit bod “Projednání žádosti o oddělení a prodej části obecního
pozemku” v důvodu nepřipravenosti podkladových materiálů
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doplnit program o bod: “Rekonstrukce Lesní cesty - Údolí Raků” před
bod Různé
c) Kateřina Ruszová navrhuje bod “Ceník pronájmu prostor OÚ” za navržený bod
“Rekonstrukce Lesní cesty – Údolí Raků”
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje program zasedání zastupitelstva ve znění
navržených úprav (viz. příloha č. 3)
Výsledek hlasování:

3.

Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 2/11/2015 SCHVÁLENO

ZPRÁVA STAROSTY O ČINNOSTI OBCE A ÚŘADU

a) PŘÍPRAVA STRATEGICKÉHO PLÁNU
Již několik týdnů probíhá projednávání strategického plánu obce
Tehov, proběhly debaty v osadách, s podnikateli, obyvateli části obce
Hačalka a nakonec (zítra, 22. 9.) proběhne závěrečné setkání
s místními aktivisty, zástupci tehovských spolků a širokou veřejností.
Dosud byla na setkáních poměrně hojná účast (35 – 40 osob)
s vyjímkou besedy s podnikateli (pouze 5 osob). Občané z cílových
skupin byli vždy zváni formou zveřejnění pozvánky na úřední desce
obce, aktualitou e-mailem a letákem do schránky. Někteří byli dle
možností úřadu zváni i osobně nebo telefonicky. Závěrem besedy vždy
probíhá hlasování o prioritách.
V říjnu proběhne vyhodnocení I. fáze přípravy strategického plánu pro
zastupitele, následně bude zahájena fáze II. k níž bude přizvána
veřejnost.
b) REKONSTRUKCE MOSTKU PŘES ROKYTKU (UL. ČERNOKOSTELECKÁ)
Během rekonstrukce historického mostu bude doprava realizována po
mostním provizoriu MMT 100 MAMUT s nosností Vn 22t a Vr 38t
obousměrně. Nicméně provoz je nesmyslně navržen s omezením 12 t.
Toto omezení bylo zavedeno městem Říčany bez zdůvodnění.
Projednával jsem to s Policií Praha-venkov, oddělení JIH. Policie dala
negativní stanovisko, které nebylo ve st. povolení zohledeněno.
Projednávali jsme již v červnu s paní místostarostkou situaci na
krajském úřadě, kde jsme požadovali vyvolání nového jednání s cílem
navýšit povolenou nosnost na provizorním mostě s odkazem na
neúnosné přetěžování přilehlých komunikací III.tříd (zejména
procházejících Tehovem). Jednání (nyní v září) bylo úspěšné, podařilo
se navýšit nosnost provizoria v dopravním opatření na maximální
kapacitu, a vše stvrdit formou oficiálního zápisu z jednání.
Zároveň jsme požadovali zákaz jízdy nákladních vozidel směrem na
Tehov. Zde byl odpor již vyšší, zatím závěry nejsou, byli jsme odkázáni
na zástupce PČR Pha-VJ. Další kroky budeme podnikat v rámci
připomínek k navrhovanému dopravnímu opatření před započetím
stavby.
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Samotná stavba by měla trvat cca půl roku se zahájením začátkem
stavební sezóny v příštím roce.
c) PĚŠÍ PŘÍSTUP NA UHLÍŘ A DÁLE K DOUBÍ
Na přelomu srpna a září jsme podepsali bezúplatnou smlouvu o
zachování pěšího koridoru v rámci developerského projektu na
pozemku 117 v k.ú. Tehov u Říčan s příslibem následného převzetí
komunikace po dokončení obcí. Dále byla podepsána bezúplatná
smlouva o smlouvě budoucí s jednatelem Farmy Tehov o věcném
břemeni chůze na úzkém pruhu pozemku. Vzniklý koridor by tak
umožnil tolik potřebné bezpečné pěší propojení mezi ul. Hasičskou
a Uhlířem.
Výstavba chodníku by měla proběhnout v souvislosti s developerským
projektem během příštího roku.
d) OBNOVA HISTORICKÝCH CEST PRO PĚŠÍ
Zabýváme se propojením centra obce s Panským rybníkem a místní
částí Hačalka (historická, nyní neexistující cesta je v majetku obce).
Směrem dále na Světice je problém s pozemky, ale snažíme se to dále
řešit. Vzhledem k prolnutí s cyklostezkou je možné získat dotaci i
z titulu na stavbu cyklostezky. V následujících týdnech budou zahájeny
práce na vytyčení pozemků.
Jakub Kajzler: vzhledem k plánování 2. Stupně ZŠ Světice by bylo dobré
dokončit stezku až do Světic, aby mohly děti při nízké frekvenci veřejné
dopravy docházet pěšky
Starosta: Světice se snaží stezku také obnovit, ale existuje několik
neznámých vlastníků pozemků mezi konci obou původních cest.
Dále plánujeme vytyčení pozemků v rámci příprav obnovy cesty za
kostelem směrem na Všestary a cesty ke Křížku u lípy. Všechny
zmiňované historické cesty máme v majetku, jde jenom o vyjmutí
z bezúplatného hospodaření zemědělců a fyzické vybudování. Snažíme
se získat dotaci ze SFŽP na obnovu historických cest. Jednáme rovněž o
možnostech sponzorských liniových výsadeb u vybraných cest.
Realizaci projektů předpokládáme v průběhu letošního a příštího roku
e) 2. STUPEŇ ZŠ SVĚTICE
Je dokončena architektonická studie budovy, ve spolupráci s OÚ
Světice představení studie veřejnosti a současně den otevřených dveří
na 1. stupni ZŠ Světice, který by měl proběhnout v průběhu října. 2.
stupeň je plánován v místě současné budovy světické hasičské
zbrojnice (bývalé sídlo OÚ Světice) po její přístavbě a adaptaci za
finančního přispění obce Tehov (po získání dotace).
f) SHROMAŽDIŠTĚ ODPADŮ
Rozšířili jsme plochu pro shromaždiště odpadu, připravujeme rozšíření
otevíracích hodin.
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Během října také plánujeme den otevřených dveří
g) VÝMĚNA VRAT A OPRAVA FASÁDY HASIČSKÉ ZBROJNICE
Aktuálně je uskutečněna výměna vrat, chystá se oprava fasády.
Jakub Kajzler: Přidělená dotace pokryje celou rekonstrukci?
Starosta: Zatím to tak vypadá, snažíme se tuto částku nepřekročit.
h) SVOZOVÉ VYBAVENÍ BRKO
V závěru srpna proběhlo úspěšné výběrové řízení na dodávku vybavení
V řádu týdnů budou dodány popelnice, kompostéry i velkoobjemové
kontejnery na bio odpad.
Nárok Tehova na svozový vůz je 36 dní ročně. Výbor pro ŽP plánuje
nový režim nakládání s BRKO. Pravděpodobně skončí provizorium
s biopytli, občanům budou nabídnuty k využití mj. také hnědé
popelnice a to za výrazně nižší cenu, než je stávající nabídka ASA.
Jakub Kajzler: Odkdy začne svoz fungovat?
Starosta: Máme několik variant, které musíme dopracovat (a) počkat
na e-aukci svozu odpadu, která by měla proběhnout na přelomu roku,
b) kombinovat svozt BRKO se stáavajícím dodavatelem svozu - ASA, c)
samosvoz BRKO sdíleným vozem za použití kontejneru s výklopem
zapůjčeného ze Struhařova)
i) DALŠÍ
Dokončujeme značení ulic
Čekáme na výsledek přepracovaného modelu ke kapacitě vodovodu
(příslib do 15. 10.)
Spustili jsme aplikaci Lepší místo (lepsimisto.cz), prosím občany o
značení podnětů např. k údržbě, zlepšením veřejného prostoru apod.
4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2/2015
a) Starosta cituje ze závěrů finančního výboru:
b) S ohledem na limitaci prostředků v rozpočtu na VFP na 100 tisíc Kč pro rok
2015 a skutečnost, že včetně 3. kola je zažádáno celkem o 116 805 Kč, navrhl
Michal Straka následující rozpočtové opatření č. 2/2015:
navýšení výdajů paragraf/položka 3319/5229 o 17 tisíc Kč na 117 tisíc
Kč,
ponížení výdajů 6171/6121 (prostředky na investice do obecních
nemovitostí pozn. starosty) o 17 tisíc Kč na 344,5 tisíc Kč,
tudíž je tento návrh rozpočtově neutrální.
Výše uvedený návrh byl jednomyslně přijat. FV doporučuje
zastupitelstvu hlasovat o rozpočtovém opatření ještě před hlasováním
o VFP.
c) Jakub Kajzler: Starosta se s návrhem FV ztotožňuje?
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d) Starosta: Ano, bylo to vytvářeno ve spolupráci se mnou.
e) Jakub Kajzler: Jak vypadá plnění a čerpání rozpočtu?
f) Starosta: dle informací předsedy FV i mých informací se rozpočet plní lépe,
než byl předpoklad, výdaje se daří držet na nižší než plánované úrovni
z důvodu přípravy investic, které letos nejsou realizovány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015 (viz příloha č. 4).
Výsledek hlasování:

Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 3/11/2015 SCHVÁLENO

5. SCHVÁLENÍ VYÚČTOVÁNÍ 1. KOLA VFP
a) Starosta cituje ze závěrů finančního výboru:
b) Členové FV se seznámili s vyúčtování VFP OS Tehov, z.s. na pořízení keramické
vypalovací pece a pana Čiháčka na konání TRIAL cupu TEHOV a MTB o pohár
starosty.
c) V souladu se Zásadami VFP tato vyúčtování ověřili, neshledali nesrovnalosti a
doporučují zastupitelstvu jejich schválení.
d) Jakub Kajzler: Kromě vyúčtování proběhly i samotné projekty?
e) Starosta: Ano, Trial cup úspěšně proběhl, keramická pec funguje.
f) Místostarostka: Ještě zbývá vyúčtování jedné žádosti OS Tehov na činnost v
1.pololetí, která však nebyla poskytnuta zastupitelům v dostatečném
předstihu před zasedáním zastupitelstva, bude předloženo na příštím
zasedání. Stejně tak již bylo předáno vyúčtování projektu paní Dufkové (zájezd
důchodců), rovněž na příštím zasedání.
g) Starosta: Zbývající žádost o VFP podaná SDH Tehov na výstavbu běžecké
dráhy nebyla realizována z důvodu nesouladu s ÚPD (územní plán).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje předložená vyúčtování 1. kola veřejné finanční
podpory (viz. příloha č. 5).
Výsledek hlasování:

6.

Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 4/11/2015 SCHVÁLENO

VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA

a) Předsedající seznámil přítomné se závěry Finančního výboru:
Členové FV se seznámili s žádostmi OS Tehov, z.s., a Římskokatolické
farnosti Říčany u Prahy a jednomyslně konstatovali splnění formálních
náležitostí u obou žádostí. Obě žádosti byly postoupeny zastupitelům
k dispozici a je tedy možné projednat na zasedání zastupitelstva dne
21. 9. 2015.
b) Předsedající seznámil přítomné s žádostí Římskokatolické farnosti Říčany:
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"Chtěli bychom ve spolupráci s OS Tehov, z.s. opravit zděný portál při
vstupu do objektu kostela Narození sv. Jana Křtitele v Tehově. Na tuto
stavební akci již Arcibiskupství pražské částečně zajistilo
administrativní přípravu, včetně posudku ze strany památkového
úřadu, a zajistí i její dokončení, tedy jednání se stavebním úřadem.
Původní záměr byl financovat akci z prostředků veřejné sbírky na
opravu tehovského kostela pořádané OS Tehov a ukončené ke dni 13.
února 2015. Její výtěžek však na opravu nestačí a veškeré volné
prostředky Arcibiskupství pražského vyčleněné pro tehovský kostel jsou
již vázány na opravu střechy kostela, která je nyní v přípravné
fázi. Proto jsme se rozhodli požádat o finanční pomoc obec Tehov.
Arcibiskupství pražské by se na akci podílelo zejména zajištěním
veškerých souvisejících administrativních úkonů a Římskokatolická
farnost Říčany dodá část potřebného materiálu.
V položkovém rozpočtu na akci necháváme poměrně velkou částku na
finanční rezervu pro případ neočekávaných komplikací. Věříme však, že
k žádným komplikacím nedojde a finanční rezervu budeme schopni
beze zbytku vrátit.
Pro opravu portálu, která by měla proběhnout v období od října do
prosince 2015, bychom rádi využili služby místních řemeslníků. Velmi
si vážíme toho, že obyvatelé Tehova mají o tuto kulturní památku
zájem."
Kateřina Ruszová: Hlásím střet zájmu jako členka OS Tehov, které
pořádalo veřejnou sbírku, ze které bude oprava částečně financována.
David Hlouch. Hlásím střet zájmu z důvodu členství mé manželky v OS
Tehov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje účelovou dotaci pro Římskokatolickou farnost
Říčany u Prahy ve výši 21.805,00 Kč určenou na opravu zděného vstupního portálu
do objektu kostela Narození sv. Jana Křtitele v Tehově v souladu s podanou žádostí
na veřejnou finanční podporu (viz. příloha č. 6).
Výsledek hlasování:

Pro: 7 Proti:0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/11/2015 SCHVÁLENO

c) Předsedající předal slovo předsedkyni spolku OS Tehov, pí. Šebkové.
d) Pí. Šebková: v posledním čtvrtletí roku 2015 plánujeme lampionový průvod,
adventní dílny, dále rozsvěcení vánočního stromu na návsi a na konec roku
vánoční koncert (27.12). Finanční prostředky plánujeme na překvapení u
lampiónového průvodu (vystoupení žongléra), u dílen peníze využijeme na
materiál pro děti (rodiče si materiál hradí sami), u rozsvěcení vánočního
stromu jsou náklady s ozvučením akce, u vánočního koncertu jsou náklady
minimální, ačkoli letos asi vzniknou výdaje na účinkující (v předchozích letech
vždy vystupovaly zdarma soubory, jejichž členem byl někdo z Tehova či přímo
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z řad členů OS Tehov, letos se nám zatím toto nedaří ve vhodný termín
zajistit)
e) Starosta: Požadovaná výše VP je 4500 Kč, předpokládaná výše výdajů je 12500
Kč
f) Kateřina Ruszová: Hlásím střet zájmu jako členka OS Tehov.
g) David Hlouch. Hlásím střet zájmu z důvodu členství mé manželky v OS Tehov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje účelovou dotaci pro Žádost OS Tehov, z.s. ve výši
4.500,00 Kč určenou na činnost spolku ve druhém pololetí 2015 v souladu s podanou
žádostí na veřejnou finanční podporu (viz. příloha č. 7).
Výsledek hlasování:

7. POSTUP VE VĚCI ROZHODNUTÍ
”INTENZIFIKACE ČOV TEHOV”

Pro: 6 Proti:0 Zdrželi se: 1
Usnesení č. 6/11/2015 SCHVÁLENO
O UDĚLENÍ ODVODU ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ PŘI AKCI

a) Starosta: ČOV Tehov byla intenzifikována z dotace, avšak došlo k porušení
podmínek (pozdější spuštění provozu a pozdní odevzdání závěrečné zprávy –
řádný termín červen 2014)
b) Na základě těchto pochybení vyplynul povinný odvod navržený Ministerstvem
zemědělství 5 %, který byl Finančním úřadem v Říčanech stanoven na 10 %
(6 % + 4 %)
c) Bylo nám doporučeno FÚ Praha-východ nevyužít práva na odvolání, protože
odvod je stanoven v zákonem stanovené minimální výši, nelze jej tedy při
odvolání snížit. Jediná účinná možnost je žádat o prominutí až po ukončení
řízení. Celkem byl odvod stanoven na 923 800 Kč. V případě odvolání také
riskujeme možnost zvýšení odvodu, přičemž na nižší částku se nedostaneme,
také v případě odvolání dále nabíhá penále.
d) Při žádosti na Generální finanční ředitelství může dojít až k úplnému
odpuštění odvodu. Nechali jsme si udělat právní rozbor, který potvrzuje
doporučení pracovníků FÚ P-v a doporučuje nevyužít opravných prostředků
(odvolání).
Návrh usnesení:
ZO Tehov bere na vědomí právní rozbor (viz. příloha č. 8) ohledně současné situace
odvodu za porušení rozpočtové kázně u investiční akce Intenzifikace ČOV Tehov
stejně jako informace poskytnuté za tímto účelem finančním úřadem.
Výsledek hlasování:

Pro: 7 Proti:0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/11/2015 SCHVÁLENO

e) Proběhlo společné zasedání finančního a kontrolního výboru, na kterém byla
situace diskutována. Od zasedání výborů se však vyskytly nové informace,
které členové výborů diskutovali per rollam.
Návrh usnesení:
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ZO pověřuje starostu Ing. arch. Davida Hloucha k zajištění provedení úkonů tak, jak
byly právním rozborem i finančním úřadem doporučeny, tj. nepodávat odvolání proti
výměrům od finančního úřadu a následně činit navržené kroky ve smyslu žádostí o
posečkání s úhradou odvodů a s žádostí o prominutí odvodů a penále.
Výsledek hlasování:

Pro: 6 Proti:0 Zdrželi se: 1
Usnesení č. 8/11/2015 SCHVÁLENO

8. PROJEDNÁNÍ ZŘÍZENÍ PRÁVNICKÉ OSOBY PRO PROVOZ KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB
a) Starosta seznámil přítomní s rozsahem komunikací, které má obec ve správě
(včetně související zeleně, chodníků atd.)
b) Starosta: Navrhuji zřízení právnické osoby, která bude plátcem DPH, čímž by
mohlo dojít k úsporám nákladů. Dále by zřízení znamenalo určité úspory v
rámci vedení účetnictví a dalších činnostech.
c) Jakub Kajzler: Viděl jsem odhady úspor, nicméně ty počítaly s jednorázovými
investicemi do techniky. Máte nějaký výhled nákupu další techniky, zda tyto
úspory budou opakované? Starosta: Počítáme s výhledem na rozšíření o
činnosti poskytované komerčně (občanům, sousedním obcím, apod.). Mají
současné “komunální služby” takovou personální a technickou kapacitu?
V současné době komunální služby fungují lépe než v minulosti, není lépe
chvíli posečkat?
d) Místostarostka: Máme rozbor Svazu měst a obcí, který říká, že s.r.o. je možné,
nicméně z důvodu lepší kontroly ze strany obce doporučuje spíše formu
příspěvkové organizace.
e) Starosta: Kontrola je dostatečná i v s.r.o., záleží na tom, jak si to nastavíme.
Rozbor je spíše postaven na horizontální kontrole všech zastupitelů a přímé
vazbě na rozpočet.
f) Ad. výhledové investice: multifunkční vozidlo (případně osobní auto s korbou),
komunální technika na údržbu zeleně, komunikací, vybavení zaměstnanců,
atd.
Také jsme konzultovali hospodaření s lesy, které nám nyní vynáší 15 tis ročně.
Dle konzultací lze dosáhnout výnosu 50-70 tis Kč/ha při prodeji dřeva “na
stojato”.
g) p. Čížek: Takový výnos z 1 ha lesa se mi zdá přemrštěný.
h) Starosta: Omlouvám se, jedná se zřejmě o možnou cenu za celou výměru lesů
v majetku obce (cca 30ha). Informaci jsem dostal pouze telefonicky.
Upřesním.
i) Jakub Kajzler: Plánujete nákup techniky v horizontu 1 měsíce? Jestli ne, tak
bych navrhl odložení rozhodnutí do dalšího zasedání zastupitelstva a požádal
starostu o další kvantifikaci potenciálních úspor.
j) Starosta: Souhlasím, navíc bych rád, aby se projednání účastnil předseda
finančního výboru, zastupitel Michal Straka.
k) Starosta dal hlasovat o návrhu Jakuba Kajzlera na odložení projednání tohoto
bodu programu na příští zasedání zastupitelstva obce.
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Výsledek hlasování:

Pro: 7 Proti:0 Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat.
9. REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY - ÚDOLÍ RAKŮ
a) Starosta představil mapu s uvažovanými komunikacemi k rekonstrukci
b) Starosta: Byl vypsán dotační titul na lesnickou infrastrukturu (Státní
zemědělský intervenční a lesnický fond), připravili jsme ve spolupráci s
konzultační firmou posouzení kvalifikace obecní lesní cesty do Údolí Raků pro
vypsaný dotační titul plus odhad ekonomiky projektu.
c) Vyčíslené náklady na opravu komunikace v Údolí raků jsou 5,3 mil Kč včetně
DPH, odhadovaná spoluúčast Tehova 1,3 mil Kč.
d) Bohužel ještě není hotov nový strategický plán, přičemž jednáme o dostavbě
Základní školy, proto je to předkládáno k uvážení a projednání. Uzavření
podání žádostí je 12. 10. 2015. Jestliže zastupitelstvo návrh neschválí,
můžeme zvažovat podání žádosti v dalších kolech.
e) Míra investic do infrastruktury osad v nich bude mít mj. vliv na ceny
nemovitostí, což může příznivě ovlivnit sociálně ekonomickou skladbu
obyvatelstva a tím nepřímo také v budoucnosti předcházet v těchto ohledech
úpadku osad a souvisejícího zhoršení problémů s kriminalitou, bezpečností a
komunitního soužití nejen v rámci katastru naší obce.
f) Místostarostka: kromě problematických obyvatel je tam i několik lidí trvale
bydlících, dále několik trvale žijících bez hlášeného trvalého pobytu.
Zlepšením infrastruktury může dojít i k nárůstu trvalých pobytů a zvýšení
příjmů z RUD (rozpočtového určení daní).
g) Jakub Kajzler: Navrhoval bych nevyužívat aktuálního dotačního titulu, vyčkat
na výsledek strategického plánu a zvážit priority investic. I za předpokladu, že
bude nutné investovat do opravy kritických závad na dané komunikaci.
h) Marcela Konečná: Nejsem k tomuto moc nakloněná, spíše bych investovala
v obci.
i) Jakub Novotný: Vyčkejme do zhotovení strategického plánu, abychom měli
jasnější nastavení priorit.
j) Starosta: Souhlasím.
k) P. Čížek: V jaké šíři se úprava navrhuje?
l) Starosta: Projekt je posouzen pro lesní cestu typu L1, o šíři 4 m
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání pověřuje starostu obce přípravou projektu
Rekonstrukce lesních cest k Údolí Raků za předpokladu získání dotačního titulu
Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci Operace 4.3.2 Lesnická
infrastruktura v maximální výši výdajů z rozpočtu obce Tehov 1,125 mil Kč bez DPH
(viz příloha č. 9).
Výsledek hlasování:

Pro:4 Proti:2 Zdrželi se: 1
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Usnesení nebylo SCHVÁLENO
10. CENÍK PRONÁJMU PROSTOR OÚ
a. Místostarostka představila návrhy na doplnění stávajícího ceníku prostor
obecního úřadu, kompletní ceník v příloze (č. 10):
i. Pravidelný pronájem pro mimotehovské občany 200 Kč/h
ii. Jednorázový (krátkodobý) pronájem sálu pro tehovské občany 50
Kč/h
iii. Celoroční pronájem zasedací místnosti pro tehovské občany
(1h/týdně) 500 Kč/rok
iv. Jednorázový pronájem zasedací místnosti pro tehovské občany
50Kč/h
v. Jednorázový pronájem zasedací místnosti při pronájmu sálu 200
Kč/akce
vi. Jednorázový pronájem zasedací místnosti pro mimotehovské
občany 100 Kč/h
Návrh usnesení:
ZO Tehov schvaluje ceník pronájmu prostor obecního úřadu Tehov (viz. příloha č.
10) s účinností od 1. 10. 2015.
Výsledek hlasování:

Pro: 7 Proti:0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/11/2015 SCHVÁLENO

11. RŮZNÉ
m) 2. STUPEŇ ZŠ SVĚTICE
a. Starosta stručně představil navrhovanou studii 2. stupně ZŠ Světice s tím,
že projekt bude v plném rozsahu oficiálně představen široké veřejnosti na
připravované akci ve světické ZŠ, načež bude studie dostupná na
webových stránkách obce.
b. Místostarostka: V rámci přípravy vzájemné dohody ještě zvažujeme
variantu zřízení dobrovolného svazku obcí Světice-Tehov, který by byl
zřizovatelem školy. Tuto variantu považujeme za více transparentní.
c. Starosta: Tuto variantu jsme již zvažovali na začátku, nicméně byla
Světicemi zamítnuta z důvodu nemožnosti žádat o dotaci v dotačním
titulu, ve kterém již Světice žádaly o dotaci na zřízení 1. stupně a kde
očekávají s velkou pravděpodobností opětovné získání dotace (podpora 2.
stupně byla výslovně přislíbena v odůvodnění již získané dotace). Chceme
to nyní ještě prověřit na ministerstvu financí a dále o věci jednat s obcí
Světice.
2. DISKUZE
a. Bez příspěvku
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 23:42.
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Přílohy:
Příloha č. 1 – Prezenční listina
Příloha č. 2 – Program zasedání dle pozvánky
Příloha č. 3 – Schválený program zasedání
Příloha č. 4 – Rozpočtové opatření č. 2/2015
Příloha č. 5 – Vyúčtování 1. kola VFP
Příloha č. 6 – Žádost o VFP Římskokatolické církve
Příloha č. 7 – Žádost o VFP Občanské sdružení Tehov, z.s.
Příloha č. 8 – Právní rozbor – penále ČOV
Příloha č. 9 – Projekt investice lesní cesty Údolí Raků
Příloha č. 10 – Ceník pronájmu prostor OÚ

Přehled schválených usnesení
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje zapisovatelem zasedání Jakuba Kajzlera a ověřovateli
zápisu Kateřinu Ruszovou a Jana Dvořáka.
Usnesení č. 1/11/2015 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje program zasedání zastupitelstva ve znění navržených
úprav (viz. příloha č. 3)
Usnesení č. 2/11/2015 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015 (viz příloha č. 4).
Usnesení č. 3/11/2015 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje předložená vyúčtování 1. kola veřejné finanční podpory
(viz. příloha č. 5).
Usnesení č. 4/11/2015 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje účelovou dotaci pro Římskokatolickou farnost Říčany u
Prahy ve výši 21.805,00 Kč určenou na opravu zděného vstupního portálu do objektu kostela
Narození sv. Jana Křtitele v Tehově v souladu s podanou žádostí veřejnou finanční podporu
(viz. příloha č. 6).
Usnesení č. 5/11/2015 SCHVÁLENO
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Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje účelovou dotaci pro Žádost OS Tehov, z.s. ve výši
4.500,00 Kč určenou na Činnost spolku ve druhém pololetí 2015 v souladu s podanou žádostí
veřejnou finanční podporu (viz. příloha č. 7).
Usnesení č. 6/11/2015 SCHVÁLENO
ZO Tehov bere na vědomí právní rozbor (viz. příloha č. 8) ohledně současné situace odvodu za
porušení rozpočtové kázně u investiční akce Intenzifikace ČOV Tehov stejně jako informace
poskytnuté za tímto účelem finančním úřadem.
Usnesení č. 7/11/2015 SCHVÁLENO
ZO pověřuje starostu Ing. arch. Davida Hloucha k zajištění provedení úkonů tak, jak byly
právním rozborem i finančním úřadem doporučeny, tj. nepodávat odvolání proti výměrům od
finančního úřadu a následně činit navržené kroky ve smyslu žádostí o posečkání s úhradou
odvodů a s žádostí o prominutí odvodů a penále.
Usnesení č. 8/11/2015 SCHVÁLENO
ZO Tehov schvaluje ceník pronájmu prostor obecního úřadu Tehov (viz. příloha č. 10)
s účinností od 1. 10. 2015.
Usnesení č. 9/11/2015 SCHVÁLENO

Zapisovatel:

Jakub Kajzler

Ověřovatelé:

Jan Dvořák
Kateřina Ruszová

Starosta obce: David Hlouch

Zápis byl vyhotoven dne 21. 9. 2015
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