Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 19/2016 (27. 06. 2016)

Obec Tehov, okr. Praha-východ
Zastupitelstvo obce Tehov
Zápis č. 19
Ze zasedání Zastupitelstva obce Tehov konaného dne 27. června 2016 od 19:00
v jednacím sále Obecního úřadu Tehov
Přítomni:

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

Nepřítomni (omluveni):

Jakub Novotný a Matěj Moša

Zastupitelstvo obce Tehov je usnášeníschopné.
Zahájení zasedání
Zasedání Zastupitelstva obce Tehov (dále též jako ”zastupitelstvo”) bylo zahájeno v 19:06
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. Starosta konstatoval, že zápis ze zasedání zastupitelstva č. 18 byl podepsán
ověřovateli a zveřejněn v souladu s předpisy. Nebyla k němu vznesena žádná připomínka.
1. URČENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU ZE ZASEDÁNÍ
a) Zapisovatelem byl předsedajícím navržen Jakub Kajzler, ověřovateli Kateřina
Ruszová a Jiří Pilný. Navržení nominaci přijímají. Bez protinávrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje zapisovatelem zasedání Jakuba Kajzlera
a ověřovateli zápisu Kateřinu Ruszovou a Jiřího Pilného.
Výsledek hlasování:

Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 1/19/2016 SCHVÁLENO

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU
a) Starosta navrhl do avizovaného programu (Příloha č. 2) vložení bodu „Úsekové
měření rychlosti v obci - Veřejnoprávní smlouva s městem Říčany“ jako bod 4
za kontrolu plnění úkolů a před bod různé bod „Veřejnoprávní smlouva č.
291/2016/VS o poskytnutí dotace na úhradu výdajů za žáka v ZŠ Nerudova“
b) Michal Straka navrhl přesunout bod č. 7 „rozpočtové opatření“ za bod „Záměr
prodeje a směny pozemků Na Uhlíři“ a přejmenovat jej na „Rozpočtové
opatření č. 4/2016“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje program zasedání zastupitelstva ve znění
navržených úprav (viz. příloha č. 3).
Výsledek hlasování:

Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0
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Usnesení č. 2/19/2016 SCHVÁLENO
3. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ
a) Jakub Kajzler: Na minulém jednání zastupitelstva byl uložen úkol ověřit
možnosti změn otevíracích hodin na shromaždišti odpadů. Změna se podařila,
proto úkol považujeme za splněný.
4. ÚSEKOVÉ
ŘÍČANY

MĚŘENÍ RYCHLOSTI V OBCI

- VEŘEJNOPRÁVNÍ

SMLOUVA S MĚSTEM

a) Starosta předal slovo p. Fajgarovi, který je externím projektovým manažerem
města Říčany pro projekt úsekového měření rychlosti.
b) P. Fajgara: v okolí Tehova v rámci projektu řešíme v rámci aktivit obce
s rozšířenou působností několik problémových situací – od měření hmotnosti
nákladních vozidel, přes měření okamžité i úsekové rychlosti.
c) Pomocí úsekového měření rychlosti lze posílit prevenci nehodovosti, zvýšit
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, automatizovat proces detekce
přestupků, automatizovat proces přestupkového řízení a celkově snížit
kriminalitu (možnost dohledání trasy ujíždějící osoby po spáchání trestné
činnosti).
d) Každé auto je zaznamenáváno do tabulky – v kolik hodin a kde projelo. Při
spáchání přestupku je uložena i fotografie.
e) Po zavedení systému v Říčanech poklesl počet přestupků na 1 % ze všech
přestupků.
f) K datům mají přístup pouze lidé s oprávněním dle zákona o ochraně osobních
údajů, tj. zejména policie.
g) Starosta: pro Tehov jsme zadali ke schválení policií tři úseky, na kterých by se
měření střídalo (Panská od Uhlíře, Panská od esíčka na Světice a Všestarská od
kraje obce směrem k návsi)
h) Jakub Kajzler: Vrátil bych to na začátek diskuze. Obecně nesdílím tento způsob
řešení bezpečnosti dopravy. Nezkoušeli jsme problém vyřešit úpravou vjezdu
do obce (např. šikanou), nepostavily se chodníky, které bezpečnost chodců
zvyšují. Tento způsob represe, kdy budeme neustále pod kamerou, neschvaluji.
Systém navíc nerozlišuje, jestli je přestupek spáchán v době, kdy jdou děti do
školy, nebo naopak ve tři ráno, kdy je jeho nebezpečnost nízká.
i) Starosta: Jedná se o relativně levné a velmi funkční opatření, které je možné
realizovat rychle. Na chodnících se pracuje, ale chodníky samotný problém
nedodržování rychlosti v obci neřeší.
j) Starosta: Úseky byly vybrány na základě výsledků práce dopravní komise,
místního šetření a také stížností občanů. Jejich přesné vymezení je na obci.
k) Místostarostka: Problém úseku od Uhlíře je i v zatáčce na křižovatce
s Hasičskou; nejde jen o absenci chodníku, ale střety automobilů zkracujících si
zatáčku přes protisměr ve vysoké rychlosti.
l) Michal Straka: Taky to považuji za rychlé a efektivní řešení, ale nezapomínejme
na to zbývající, co je třeba udělat v oblasti zvýšení bezpečnosti dopravy
(chodníky, apod.).
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m) Starosta: Prosím o doplnění informace, jaký je vztah této smlouvy k obecné
veřejnoprávní smlouvě o přestupcích?
n) P. Fajgara: Tato smlouva upravuje pouze přestupky z těchto měřených úseků.
Smlouva o přestupcích, kterou má obec uzavřenou s Říčany, se týká přestupků
proti veřejnému pořádku. Tedy NE dopravních přestupků. Dopravní přestupky,
které se stanou v jiných obcích ORP (obec s rozšířenou působností), řeší Říčany
ze zákona. Smlouva, kterou se chystáme uzavřít v souvislosti s úsekovým
měřením, se týká výkonu městské policie na území jiné obce. Nejedná se tedy o
přestupky, ale o výkon městské policie. Musí být uzavřena a není to v rozporu
s dnešní smlouvou, každá je na něco jiného.
o) Starosta: Dnes navrhuji schválit záměr připojit se k danému projektu
s připomínkami z dnešního projednání, které zapracujeme do předloženého
návrhu veřejnoprávní smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje záměr pořízení úsekového měření
rychlosti vozidel, které zajistí na základě předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy
město Říčany.
Výsledek hlasování:

Pro 6, Proti 1, Zdržel se 0
Usnesení č. 3/19/2016 SCHVÁLENO

5. VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA - 2. KOLO
a) Michal Straka: Do 2. kola přišla pouze jedna žádost paní Dufkové (viz. příloha
č. 4). Navazuje na loňský výlet seniorů do Litomyšle, tentokrát plánuje zájezd
seniorů do Českého Krumlova a Hluboké. Celkové předpokládané náklady jsou
27,4 tis Kč, z toho z prostředků veřejné finanční podpory žádají o 25 tis Kč.
Spoluúčast bude použita na úhradu oběda.
b) Místostarostka: Již se hlásí senioři prostřednictvím úřadu, takže zájem
očekáváme vyšší než minulý rok.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje přidělení veřejné finanční podpory ve výši
25 tisíc Kč paní Věře Dufkové na akci “Zájezd důchodců - Památky jižních Čech” dle
předložené žádosti.
Výsledek hlasování:

Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 4/19/2016 SCHVÁLENO

6. SCHVÁLENÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2015
a) Michal Straka: Závěrečný účet (viz. příloha č. 5) byl zveřejněn na úřední desce
dle stanovených lhůt. Obec vloni hospodařila zodpovědně, podařilo se uspořit
cca 2 mil Kč.
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b) Zpráva nezávislé auditorky říká, že účetnictví podává „pravdivý a poctivý
obraz“ o hospodaření obce. Jsou identifikovány drobné účetní nedostatky, které
jsou již napravovány.
c) Připomínám starostovi, že následně je třeba zaslat závěrečný účet na krajský
úřad.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2015 bez výhrad.
Výsledek hlasování:

Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 5/19/2016 SCHVÁLENO

7. ZAJIŠTĚNÍ OBECNÍHO BYTU
a) Starosta: Záměr, který byl minule projednáván, nebyl z důvodu nedodržení
předsmluvních dohod ze strany prodávající realizován a nemovitost byla
prodána jinému zájemci. Pokračujeme tedy v hledání případného obecního bytu,
protože prostor přízemí školy je třeba uvolnit pro zabezpečení výuky.
b) Michal Straka: Všichni jsme měli dobrý úmysl situaci řešit sociálně co
nejcitlivěji, ale paní Lichtagová nepostupovala korektně a my budeme muset
problém s uvolněním prostoru ve škole vyřešit jiným způsobem a jeho
obyvatelům sehnat jiné náhradní bydlení. Je to ale potřeba řešit urgentně.
8. ZÁMĚR NÁKUPU POZEMKŮ - CYKLOSTEZKA
a) Starosta: Již jsme projednávali na minulém zastupitelstvu. Mou chybou došlo
k oznámení chybné ceny, která měla činit 125 Kč/m2 nikoli 120 Kč/m2. Taktéž
došlo k chybnému uvedení pozemku p.č. 247/19 o výměře 1m2, který již je ve
vlastnictví obce.
b) Záměr byl zveřejněn dle příslušného zákona.
c) Místostarostka: Je potřeba schválit příslušná věcná břemena, která s převodem
souvisejí?
d) Starosta: Toto je dle zákona o obcích v kompetenci starosty, není je třeba
schvalovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov na základě projednání schvaluje nákup
I.

pozemku p.č. 247/24, orná půda o výměře 948 m², vzniklý oddělením od pozemku
p.č. 247/17 dle Geometrického plánu č. 997-54/2016 (příloha č. 6),

II.

pozemku p.č. 351/98, trvalý travní porost, o výměře 15 m², vzniklý oddělením od
pozemku p.č. 351/50 dle Geometrického plánu č. 997-54/2016,

III.

a pozemku p.č. 351/66, ostatní plocha, o výměře 23 m²,

všechny uvedené nemovitosti v katastrálním území Tehov u Říčan, a to za cenu 125 Kč za
1 m² a pověřuje starostu obce Tehov k podniknutí potřebných právních úkonů a uzavření
příslušných smluv s majitelkou předmětných nemovitostí s tím, že veškeré náklady,
příslušenství a daňové povinnosti související s transakcí budou k tíži obce Tehov.
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Výsledek hlasování:

Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 6/19/2016 SCHVÁLENO

9. ZÁMĚR PRODEJE A SMĚNY POZEMKŮ NA UHLÍŘI
a) Starosta: Záměr byl v zákonné lhůtě zveřejněn.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov na základě projednání schvaluje směnu a prodej následujících
nemovitostí určenému zájemci:
I.

směnu pozemku p.č. 1110/3, ostatní plocha, o výměře 29 m², vzniklého oddělením
od pozemku p.č. 1110/1 dle přiloženého geometrického plánu, za shodnou výměru
29 m² části obecního pozemku p.č. 88/2, ostatní plocha, o celkové výměře 134 m²,
vzniklého oddělením od pozemku p.č. 88 dle geometrického plánu č. 994-55/2016
(příloha č. 7),

II.

prodej zbylé části obecního pozemku p.č. 88/2, ostatní plocha, o výměře 105 m²
(z celkových 134 m²), vzniklého oddělením od pozemku p.č. 88 dle geometrického
plánu č. 994-55/2016 a to za cenu 1500,- Kč za 1 m², to jest celkem 157.500,- Kč,

všechny uvedené nemovitosti v katastrálním území Tehov u Říčan, a pověřuje starostu
obce Tehov k podniknutí potřebných právních úkonů a uzavření příslušných smluv s tím,
že veškeré náklady, příslušenství a daňové povinnosti související s transakcí budou k tíži
určeného zájemce.
Výsledek hlasování:

Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 7/19/2016 SCHVÁLENO

10. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 4/2016
a) Michal Straka: Nyní máme v paragrafu ostatních záležitosti pozemních
komunikací (2219) finanční prostředky na výstavbu chodníků (6121), které
zřejmě již nestihneme realizovat.
b) V paragrafu výdajů 2219 rozpočtu obce navrhuji ponížení položky 6121 a
navýšení položky 6130 o 125 tis Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání přijímá rozpočtové opatření č. 4/2016:
v paragrafu výdajů 2219 rozpočtu obce ponížení položky 6121 a navýšení položky 6130
o 125 tis Kč.
Výsledek hlasování:

Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 8/19/2016 SCHVÁLENO

11. JMENOVÁNÍ 2 ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY ZA ZŘIZOVATELE (OBEC TEHOV) PO SKONČENÍ
TŘÍLETÉHO FUNKČNÍHO OBDOBÍ RADY
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a) Místostarostka: Základní a mateřská škola Tehov zřizuje v souladu se školským
zákonem pro část základní školy školskou radu. Její tříleté funkční období
nedávno uplynulo. Proběhla volba 4 z 6 členů této rady (volí pedagogové a
rodiče dětí). Zbývající dva zástupci musí být jmenováni zastupitelstvem.
Doporučuje se (školský zákon), aby členové rady byli členy zastupitelstva, což
ale není podmínkou nutnou. Já jsem v minulém období byla zvolena za rodiče,
v tomto období jsem již nekandidovala. Za rodiče jsou členy rady p. Šebek a pí.
Chejnová, za pedagogy pí. Hlavsová a pí. Kohoutková.
b) Starosta: Do školské rady nominuji Kateřinu Ruszovou a Jakuba Novotného.
Oba nominaci přijali. Bez protinávrhu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov jmenuje členy školské rady Základní školy a Mateřské
školy Tehov za obec Tehov zastupitele obce Tehov paní Kateřinu Ruszovou a pana
Jakuba Novotného.
Výsledek hlasování:

Pro 6, Proti 0, Zdržel se 1
Usnesení č. 9/19/2016 SCHVÁLENO

12. SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ DAROVACÍ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. NA HAČALCE
a) Starosta: Těsně po volbách jsme schválili záměr převzít do vlastnictví všechny
pozemky pod komunikacemi na Hačalce. Tyto pozemky jsou často zatíženy
zástavními právy bank. Nemovitosti jsou v podílovém vlastnictví majitelů
přilehlých nemovitostí. Aby k odstranění zástav mohlo dojít, schválilo
zastupitelstvo záměr tyto komunikace převzít. Nyní je připraveno cca 96 %
pozemků k darování obci. Právnická firma, která se tímto pro společnost Falco
Prim zabývá, navrhuje, abychom převzali tuto část ihned. To by však bylo
v rozporu se schváleným usnesením. Aby se transakce posunula dále, navrhli
jsme smlouvu o smlouvě budoucí, kterou se jednotliví účastníci zavážou
darovací smlouvu podepsat, až budou všechny pozemky prosté zástavních práv
a jiných překážek, které znemožňují transakci provést.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí
darovací – místní komunikace v části Hačalka (příloha č. 8) s podmínkou
termínu podpisů všech stran darovací smlouvy do konce měsíce září roku 2018.
Výsledek hlasování:

Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 10/19/2016 SCHVÁLENO

13. VEŘEJNOPRÁVNÍ

SMLOUVA Č. 291/2016/VS O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ÚHRADU
VÝDAJŮ ZA ŽÁKA V ZŠ NERUDOVA

a) Místostarostka: Přišla nám žádost města Říčany na poskytnutí dotace na
úhradu výdajů za žáka v ZŠ Nerudova, která zajišťuje výuku žáků se
zdravotním postižením ze širokého okolí. Aby mohla být dotace poskytnuta,
je potřeba schválit veřejnoprávní smlouvu, návrh smlouvy měli zastupitelé
v materiálech k prostudování. V této škole je vzděláván jeden žák z Tehova,
navrhovaná částka městem Říčany činí 3 821 Kč za školní rok.
Návrh usnesení:
6

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 19/2016 (27. 06. 2016)

Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č.
291/2016/VS o poskytnutí dotace na úhradu výdajů za žáka v ZŠ Nerudova
(příloha č. 9).
Výsledek hlasování:

Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 11/19/2016 SCHVÁLENO

14. RŮZNÉ
a) POUŤ – OHLÉDNUTÍ


Starosta: Úvodní ročník poutě byl úspěšný, pouze počasí mohlo být
trochu lepší. Příští rok se snad podaří zkoordinovat i s církevní částí do
jednoho víkendu. Chtěl bych poděkovat kulturnímu výboru i všem
spolkům, které se na organizaci celé akce podíleli, jmenovitě pak
především paní Kateřině Šebkové.



Pí. Šebková: Ještě nemáme všechny faktury dohromady, dodáme,
jakmile budou k dispozici. S náklady jsme se těsně vešli do 50 tis Kč.



Jakub Kajzler: Doporučuji starostovi udělit odměnu členkám kulturního
výboru, které se na organizaci podílely.

b) VEŘEJNÁ DOPRAVA


Místostarostka: Ve Světicích proběhlo místní šetření ohledně zřízení
dočasné zastávky u budovy ZŠ Světice, kam a odkud budou dojíždět
tehovské děti. Autobus by měl zajet ke stávající škole, kde by se otočil a
jel zpět. Zajíždění by se týkalo ranního spoje v obou směrech a
odpoledního autobusu ze Všestar, který nyní ve Světicích nezastavuje.
Současně jsme žádali krajský úřad, zda by na tuto změnu přispěl.
Předběžně máme příslib, že se peníze podaří vyčlenit. Provizorní
zastávka byla také schválena dopravním odborem města Říčany,
zástupci dopravce i policií ČR.



Také se nám množí podněty na zavedení nočního spoje z Říčan do
Tehova. V Říčanech je spousta aktivit pro mládež (bazén, kino, taneční
atd., konec po 22h), mládež se pak nemá jak dostávat zpět. Pozdně
večerní spoj by ulehčil mnohým rodičům noční cesty do Říčan či na
nádraží. Prověřovala jsem možnosti realizace takového spoje (volný vůz
s řidičem). Jako možný se jeví spoj, který by odjížděl ve 23:10 od
vlakového nádraží v Říčanech v trase Říčany-Světice-Tehov se všemi
zastávkami. Náklady na zavedení takového spoje by byly cca 8 tis Kč za
měsíc. Oslovila jsem úřad ve Všestarech i Světicích. Ve Všestarech
momentálně nemají zájem, ale výhledově by připojení zvažovali.
Světice by souhlasily s příspěvkem 1000 Kč. Oslovila jsem
i soukromého dopravce a ten mi poslal kalkulaci na cca 14 tis Kč/měsíc.
Ještě čekáme na vyjádření Říčan, zda by nechtěly přispět.



Zastupitelstvo podporuje zkušební provoz linky od září do konce roku.

c) CYKLOGENEREL


Starosta: V Ladově kraji vzniká mapa plánovaných či již realizovaných
cyklotras a cyklostezek (tzv. cyklogenerel), který by byl oficiálním
podkladem k plánování cyklistické dopravy v regionu. Ten nyní
7
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připomínkujeme. Na základě tohoto dokumentu bude možné ve
spolupráci s dalšími obcemi žádat o dotace na výstavbu cyklostezek.
d) ARZEN


Starosta: Jak jsme již dříve občany informovali, v Tehově máme
problém s arzenem. Při zkušebním vrtu na konci ulice Dlouhá byl
rozborem zjištěn jeho vysoký výskyt. V posledním roce prošla rozborem
řada dalších studní a ukázalo se, že problém je ve více lokalitách. Došlo i
k rozboru půdy v jedné lokalitě a byl zjištěn zdraví ohrožující obsah
arzenu v půdě. Otázkou je, jak je problém závažný, jak je starý a v jakém
je rozsahu. To se nyní snažíme zjistit, protože se jedná o ochranu
veřejného zdraví a je nezbytné problém vyřešit. Instituce, na něž jsme se
dosud obrátili (Inspekce životního prostředí a Odbor životního prostředí
v Říčanech) bohužel neposkytly praktickou součinnost, vedoucí
k místním šetřením a následným opatřením. Nemáme na tuto
problematiku kapacitu ani odbornost našeho úřadu a budeme tak muset
poptat externího dodavatele. Cílem je zmapovat rozsah kontaminace,
navrhnout řešení a pokud možno zajistit dotační titul na realizaci
takového opatření.



Jakub Kajzler: Vzhledem k tomu, že se jedná o zdraví obyvatel obce, je
třeba se problému věnovat. Jestliže je zapojení externího dodavatele
nutné, udělejte to.

e) ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY SHROMAŽDIŠTĚ


Starosta: Změna provozní doby proběhla, máme pozitivní zpětnou vazbu
zejména na nedělní otevírací dobu. Na druhou stranu máme bohužel i
jednu negativní reakci od osoby bydlící v blízkosti shromaždiště.



Místostarostka: V neděli oproti sobotě stoupla návštěvnost, zdá se tedy,
že otevírací hodiny jsou zvoleny lépe než předtím. Evidenci návštěvnosti
vedeme stále v patrnosti.

15. DISKUZE
a) Bez příspěvku
Starosta poděkoval přítomným a ukončil zasedání ve 22:48.
Seznam přijatých usnesení
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje zapisovatelem zasedání Jakuba Kajzlera
a ověřovateli zápisu Kateřinu Ruszovou a Jiřího Pilného.
Usnesení č. 1/19/2016 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje program zasedání zastupitelstva ve znění
navržených úprav (viz. příloha č. 3).
Usnesení č. 2/19/2016 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje záměr pořízení úsekového měření
rychlosti vozidel, které zajistí na základě předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy
město Říčany.
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Usnesení č. 3/19/2016 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje přidělení veřejné finanční podpory ve výši
25 tisíc Kč paní Věře Dufkové na akci “Zájezd důchodců - Památky jižních Čech” dle
předložené žádosti.
Usnesení č. 4/19/2016 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2015 bez výhrad.
Usnesení č. 5/19/2016 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov na základě projednání schvaluje nákup
I. pozemku p.č. 247/24, orná půda o výměře 948 m², vzniklý oddělením od pozemku
p.č. 247/17 dle Geometrického plánu č. 997-54/2016 (příloha č. 6),
II. pozemku p.č. 351/98, trvalý travní porost, o výměře 15 m², vzniklý oddělením od
pozemku p.č. 351/50 dle Geometrického plánu č. 997-54/2016,
III. a pozemku p.č. 351/66, ostatní plocha, o výměře 23 m²,
všechny uvedené nemovitosti v katastrálním území Tehov u Říčan, a to za cenu 125
Kč za 1 m² a pověřuje starostu obce Tehov k podniknutí potřebných právních úkonů a
uzavření příslušných smluv s majitelkou předmětných nemovitostí s tím, že veškeré
náklady, příslušenství a daňové povinnosti související s transakcí budou k tíži obce
Tehov.
Usnesení č. 6/19/2016 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov na základě projednání schvaluje směnu a prodej následujících
nemovitostí určenému zájemci:
I.

směnu pozemku p.č. 1110/3, ostatní plocha, o výměře 29 m², vzniklého oddělením
od pozemku p.č. 1110/1 dle přiloženého geometrického plánu, za shodnou výměru
29 m² části obecního pozemku p.č. 88/2, ostatní plocha, o celkové výměře 134 m²,
vzniklého oddělením od pozemku p.č. 88 dle geometrického plánu č. 994-55/2016
(příloha č. 7),

II.

prodej zbylé části obecního pozemku p.č. 88/2, ostatní plocha, o výměře 105 m²
(z celkových 134 m²), vzniklého oddělením od pozemku p.č. 88 dle geometrického
plánu č. 994-55/2016 a to za cenu 1500,- Kč za 1 m², to jest celkem 157.500,- Kč,

všechny uvedené nemovitosti v katastrálním území Tehov u Říčan, a pověřuje starostu
obce Tehov k podniknutí potřebných právních úkonů a uzavření příslušných smluv s tím,
že veškeré náklady, příslušenství a daňové povinnosti související s transakcí budou k tíži
určeného zájemce.
Usnesení č. 7/19/2016 SCHVÁLENO
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Zastupitelstvo obce Tehov po projednání přijímá rozpočtové opatření č. 4/2016:
v paragrafu výdajů 2219 rozpočtu obce ponížení položky 6121 a navýšení položky
6130 o 125 tis Kč.
Usnesení č. 8/19/2016 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov jmenuje členy školské rady Základní školy a Mateřské
školy Tehov za obec Tehov zastupitele obce Tehov paní Kateřinu Ruszovou a pana
Jakuba Novotného.
Usnesení č. 9/19/2016 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí
darovací – místní komunikace v části Hačalka (příloha č. 8) s podmínkou termínu
podpisů všech stran darovací smlouvy do konce měsíce září roku 2018.
Usnesení č. 10/19/2016 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č.
291/2016/VS o poskytnutí dotace na úhradu výdajů za žáka v ZŠ Nerudova (příloha č.
9).
Usnesení č. 11/19/2016 SCHVÁLENO
Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Prezenční listina
Příloha č. 2 – Návrh programu
Příloha č. 3 – Schválený program
Příloha č. 4 – Žádost o VFP – pí. Dufková
Příloha č. 5 – Návrh závěrečného účtu obce
Příloha č. 6 - Geometrický plán č. 997-54/2016
Příloha č. 7 - Geometrický plán č. 994-55/2016
Příloha č. 8 - Smlouva o smlouvě budoucí darovací – místní komunikace v části Hačalka
Příloha č. 9 - Veřejnoprávní smlouva č. 291/2016/VS o poskytnutí dotace na úhradu výdajů za
žáka v ZŠ Nerudova
Zapsal:

Jakub Kajzler

Ověřovatelé: Kateřina Ruszová
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