Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 35 (28. 05. 2018)

Obec Tehov, okr. Praha-východ
Zastupitelstvo obce Tehov
Zápis č. 35
Ze zasedání Zastupitelstva obce Tehov konaného dne 28. května 2018 od 20:00 v
zasedací místnosti Obecního úřadu Tehov
Přítomni:

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

Nepřítomni (omluveni): Michal Straka, Jiří Pilný, Jakub Novotný a Matěj Moša
Zastupitelstvo obce Tehov je usnášeníschopné.
Zahájení zasedání
Zasedání Zastupitelstva obce Tehov (dále též jako ”zastupitelstvo”) bylo zahájeno v 20:07
hodin starostou obce Davidem Hlouchem (dále jako ”předsedající”). Předsedající konstatoval,
že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a sešlo se v usnášeníschopném počtu (Příloha č. 1 –
Prezenční listina). Starosta konstatoval, že zápis ze zasedání zastupitelstva č. 34 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 Jan Dvořák
a Kateřina Ruszová. 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 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 1/35/2018 SCHVÁLENO

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU
a) Program ve znění navržených úprav (příloha č. 2):
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
2. Schválení programu
3. Veřejná finanční podpora - žádosti 2.kolo 2018
4. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů za žáka v
ZŠ Nerudova
5. Určení počtu členů zastupitelstva obce na další volební období
6. Projednání žádosti města Říčany o vyjádření podpory zakazující tranzit
nákladní dopravy nad 12t přes město Říčany
7. Projednání žádosti města Říčany o umístění dynamických vah
nákladních vozidel na silnici I/2 u Olivovny
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8. Informace o přijímacím řízení do MŠ Tehov
9. Zpráva o činnosti obce a úřadu
10. Různé
11. Diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje program zasedání zastupitelstva ve
znění navržených úprav.
Výsledek hlasování:

Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 2/35/2018 SCHVÁLENO

3. VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA
a) Starosta: První žádost o VFP podal Český rybářský svaz, z.s., místní organizace
Tehov a žádá o podporu na činnost ve výši 14 tis Kč (viz. Příloha č. 3). Celkové
předpokládané náklady jsou 15,5 tis Kč.
b) Formální náležitosti žádost splňuje, vyhrazený rozpočet nepřekračuje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje VFP ve výši 14 tis. Kč pro Český
rybářský svaz, z.s., místní organizace Tehov dle podané žádosti.
Výsledek hlasování:

Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 3/35/2018 SCHVÁLENO

c) Druhá žádost je od Spolku Spojené Osady Údolí Raků a žádají o podporu na
sportovní akci - Turnaj ve stolním tenise ve výši 3 tis Kč. (viz příloha č. 4)
d) Místostarostka: Jedná se o druhou žádost tohoto spolku, ale je v rámci
maximálně přípustné částky na jednoho žadatele pro daný rok.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje VFP ve výši 3 tis. Kč pro spolek
Spojené Osady Údolí Raků dle podané žádosti.
Výsledek hlasování:

Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 4/35/2018 SCHVÁLENO

e) Starosta: Další žádostí je žádost pí. Dufkové (příloha č. 5) na zájezd tehovských
seniorů do Tábora a Sezimova Ústí. Žádost je na 22 tis Kč. Navazuje na úspěšné
projekty minulých let, kdy účast byla vždy 30-40 osob, zájem roste.
f) Místostarostka: Žádost splňuje všechny formální náležitosti. V případě
neobsazení kapacity autobusu seniory budou místa nabídnuta široké veřejnosti,
která si bude hradit plnou výši nákladů (s výjimkou dopravy).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje VFP ve výši 22 tis. Kč pro Věru
Dufkovou dle podané žádosti.
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Výsledek hlasování:

Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 5/35/2018 SCHVÁLENO

g) Starosta: Poslední žádostí je žádost p. Vlastislava Kabeláče Čiháčka (příloha č.
6), kdy žádá již čtvrtým rokem o podporu na pořádání závodu v trialu a dětského
cyklozávodu ve výši 25 tis Kč. Akce už jsou poměrně zavedené a těší se
zvyšující se popularitě. Převážnou část tvoří soutěžní disciplíny pro nejmenší
děti a i větší děti - trialisty.
h) Místostarostka: Žádost splňuje formální náležitosti, je na horní hranici částky
pro čerpání dotace.
i) V. K. Čiháček: Plánovali jsme akci jako více reprezentativní u příležitosti
vybudování nového cykloparku. Pokud v tu dobu nebude park dokončen, akce
proběhne komorněji a s nižšími náklady, přebývající peníze bych pak
samozřejmě vrátil do rozpočtu obce.
j) Starosta: Rozsah a místo konání akce budou tedy zpřesněny ještě před konáním
akce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje VFP ve výši 25 tis. Kč pro
Vlastislava Kabeláče Čiháčka dle podané žádosti.
Výsledek hlasování:

Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 6/35/2018 SCHVÁLENO

4. VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ÚHRADU VÝDAJŮ ZA ŽÁKA V
ZŠ
a) Místostarostka: Podobně jako v letech 2016 a 2017 jsme byli požádáni městem
Říčany o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu výdajů
za žáky, které se v tomto školním roce vzdělávají ve škole pro žáky se
speciálními potřebami - v ZŠ Nerudova. Loni byla analogická smlouva
schválena usnesením č. 4/28/2017 a jednalo se o částku 2927,- (za jednoho
žáka). Letos se jedná o částku 6650,- Kč /školní rok 2017-18, neboť se zde
vzdělávají dva žáci s trvalým pobytem v obci Tehov. Rozpis výdajů za jednoho
žáka (3325,-/rok) je součástí podkladů.
b)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č.
VS/00317/2018/OŠK o poskytnutí dotace na úhradu výdajů za žáka ve 4. základní
škole Nerudova Říčany, příspěvková organizace (příloha č. 7).
Výsledek hlasování:

Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 7/35/2018 SCHVÁLENO
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5. URČENÍ POČTU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE NA DALŠÍ VOLEBNÍ
a) Starosta: Vzhledem ke stanovení termínu komunálních voleb musíme ze zákona
určit počet členů zastupitelstva obce. Navrhuji ponechat současný stav devíti
zastupitelů, protože jej považuji za optimální počet.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání určuje pro další volební období
zastupitelstvo obce jako devítičlenné.
Výsledek hlasování:

Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 8/35/2018 SCHVÁLENO

6. PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI MĚSTA ŘÍČANY O VYJÁDŘENÍ PODPORY ZAKAZUJÍCÍ TRANZIT
NÁKLADNÍ DOPRAVY NAD 12T PŘES MĚSTO
a) Starosta: Po zrušení rozhodnutí o zákazu transitní nákladní dopravy přes Říčany
jsme od Říčan obdrželi novou žádost o vyjádření k plánovanému zákazu.
b) Jakub Kajzler: Tuto žádost považuji za špatnou. Zákazem transitu kamionů po
silnici druhé třidy č. 101 dojde k negativním dopadům na řadu ostatních
obyvatel regionu. Silnice druhé třídy obecně není vhodná pro takový plošný
zákaz, zvlášť když se jedná de facto o vnější obchvat Říčan.
c) Jan Dvořák: Nemohu souhlasit s názorem žadatele, že opatření bude mít
pozitivní dopad na bezpečnost provozu v naší obci.
d) Starosta: Souhlasím s již vyřčeným. Zahrnutí silnice II/101 do předmětného
opatření je sporné a má v důsledku na okolní obce negativní dopad. Opatření by
mohlo fungovat v ideálním světě, kdy jsou všechny silnice rovnoměrně,
důsledně a pravidelně hlídány. Realita v ČR je však taková, že si řidiči při
plošných zákazech tohoto typu vždy vyberou cesty menšího rizika kontrol, což
jsou bohužel méně hlídané silnice nižších tříd.
Návrh usnesení předkládám ve formě, v jaké jsme jej obdrželi ze strany města
Říčany.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov souhlasí s návrhem opatření obecné povahy (OOP), které
zakazuje tranzit nákladní dopravy nad 12t přes město Říčany a okolí. Jedná se o
návrh OOP, který zamezuje tranzitu nákladní dopravy zejména mezi dálnicemi D1 a
D11, resp. silnicí I/2, včetně průjezdu po komunikaci II/101. Navržené dopravní
opatření, o kterém jsme se dozvěděli během společných jednání s okolními obcemi,
přispěje k bezpečnosti v naší obci a sníží negativní vlivy nákladní dopravy na život
obyvatel obce a jejího okolí.
Výsledek hlasování:

Pro 1, Proti 2, Zdržel se 2
NESCHVÁLENO
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7. PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI MĚSTA ŘÍČANY O UMÍSTĚNÍ DYNAMICKÝCH VAH NÁKLADNÍCH
VOZIDEL NA SILNICI I/2 U OLIVOVNY
a) Starosta: Již delší dobu (téměř dva roky) se na různých úrovních jedná a mluví
o umístění dynamických vah v Říčanech. Na společných jednáních jsme za
Tehov vždy konzistentně upozorňovali a apelovali na to, aby váhy byly
umístěny ještě před křižovatkou na Vojkově ze směru od Mukařova. Důvodem
jsou obavy o odklon nákladních vozidel přes Tehov a Strašín. Říčany tento náš
názor nevyslyšely a přišla nám žádost o vyjádření k umístění těchto vah u
křižovatky Olivova / Černokostelecká při vjezdu do Říčan. Přestože obecně jsme
velmi pro zavedení kontroly přetěžované nákladní dopravy, byli jsme z
uvedených důvodů nuceni tento návrh odmítnout. Následovala série jednání
s vedením Říčan, kde bohužel k žádnému kompromisu jsme nedošlo.
Byl jsem tedy požádán o projednání věci v zastupitelstvu obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání souhlasí s návrhem umístění dynamických
vah nákladních vozidel na silnici I/2 v říčanské lokalitě u Olivovny.
Výsledek hlasování:

Pro 2, Proti 3, Zdržel se 0
NESCHVÁLENO

b) Místostarostka: Navrhuji zmocnit starostu, aby se v diskuzi s Říčany pokusil
vyjednat umístění v jiné lokalitě, která by byla výhodná i pro ostatní obce
v lokalitě.
c) Starosta: S návrhem souhlasím, jen upozorňuji, že o této variantě jsme již jednali
a ze strany Říčan je prezentována jako nepřijatelná, protože se realizace projektu
ze strany ŘSD oddálí natolik, že může celý projekt skončit neúspěchem.
Nicméně se pokusíme ještě jednou otázku otevřít a najít řešení.
Zastupitelstvo obce Tehov pověřuje starostu obce k jednání s městem Říčany o
umístění dynamických vah na silnici I/2 v jiné lokalitě (např. Vojkov), která omezí
provoz přetížených nákladních vozidel v Říčanech a zároveň nebude mít negativní
dopad na dopravu v okolních obcích, zejména v Tehově.
Výsledek hlasování:

Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 9/35/2018 SCHVÁLENO

8. INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO MŠ TEHOV A ŘEŠENÍ KAPACITY
a) Místostarostka: Z důvodu nedostatečné kapacity mateřské školy jsme
nevyhověli 25 dětem, které se přihlásily při zápisu. Z nepřijatých je osm dětí
čtyřletých (k 31. 8. 2018), tříletých je jedenáct, zbytek jsou mladší děti, nebo
děti z jiných obcí. Nemovitostí vhodnou k adaptaci na mateřskou školu nyní
obec nedisponuje.
a) Starosta: Na vzniklou situaci musí obec reagovat. V územním plánu jsme určili
lokalitu Třešňovky, kde by mohl pavilon mateřské školky vzniknout. Další
možností byla koupě existující nemovitosti, která se dlouhodobě nemohla
prodat, nicméně krátce po našem oslovení makléře byla bohužel prodána. Obec
se pokouší zakoupit vhodnou nemovitost již více než rok a vždy z nákupu na
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poslední chvíli sešlo na straně prodávajícího. Prověřujeme další nemovitosti,
které by mohly sloužit danému účelu. Stejně tak prověřujeme vhodné stavební
parcely. Zastupitelstvo by mělo co nejdříve přijmout rozhodnutí, jakou z
možných variant zkapacitnění MŠ zvolí a začne připravovat k realizaci.
b) Místostarostka: Podařilo se nám najít akutní řešení situace, které spočívá
v dohodě s MŠ Minisvět u Krtečka v Louňovicích, která má kapacitu přijmout
tehovské děti za cenových podmínek srovnatelných se státní MŠ. Školné ve výši
2500,- Kč by obec dotovala částkou 1500,- Kč měsíčně. Zároveň bych
navrhovala analogicky zvýšit účelový příspěvek na docházku tehovských dětí
do soukromých MŠ v režimu stejném, který zde funguje už několik let.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje poskytnutí účelového příspěvku pro školní rok
2018/19 z rozpočtu obce Tehov ve výši 1500,- Kč měsíčně na docházku dětí
narozených v rozmezí 1. 9. 2013 - 31. 8. 2015 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,

•

poskytnutí příspěvku žádá zákonný zástupce dítěte, lze žádat kdykoli v
průběhu školního roku, součástí žádosti je potvrzení zařízení o docházce a o
výši školného,

•

příspěvek bude přiznán na docházku v době od měsíce následujícího po
měsíci, kdy byla žádost podána, výjimkou je září, kdy pro žádosti podané do
30. 9. 2018 může být příspěvek přiznán od 1. 9. 2018,

•

fakturu vystaví předškolní zařízení, lze i na více měsíců současně,

•

při zkrácené docházce bude výše příspěvku následující:
o docházka 1 den v týdnu = 300,- Kč na měsíc
o docházka 2 dny v týdnu = 600,- Kč na měsíc
o docházka 3 dny v týdnu = 900,- Kč na měsíc
o docházka 4 dny v týdnu = 1200,- Kč na měsíc.
o příspěvek bude přiznán maximálně ve výši školného na daný měsíc.

Výsledek hlasování:
9. ZPRÁVA O ČINNOSTI OBCE A

Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 10/35/2018 SCHVÁLENO
ÚŘADU

b) Starosta: Při přípravách rekonstrukce základní školy byla zjištěna přítomnost
chráněných druhů ptactva. Tudíž je třeba přijmout související opatření a získat
příslušné výjimky. To jednak má vliv na termín zahájení II. etapy stavebních
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prací, což může mít v důsledku dopad v podobě prodloužení termínů, a zároveň
nejméně po dobu udržitelnosti dotace je třeba zachovat jejich hnízdiště, což
může vést k prodražení (drobné změny projektu). Budeme muset vystěhovat
školu týden až 14 dní před koncem školního roku, žáci budou umístěni
v náhradních prostorách, které zajistí úřad.
10. RŮZNÉ
a)

BEZ PŘÍSPĚVKŮ

11. DISKUZE
a)

BEZ PŘÍSPĚVKŮ

Starosta ukončil zasedání v 22:22
SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje zapisovatelem zasedání Jakuba Kajzlera
a ověřovateli zápisu Kateřinu Ruszovou a Jana Dvořáka.
Usnesení č. 1/35/2018 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje program zasedání zastupitelstva ve
znění navržených úprav.
Usnesení č. 2/35/2018 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje VFP ve výši 14 tis. Kč pro Český
rybářský svaz, z.s., místní organizace Tehov dle podané žádosti.
Usnesení č. 3/35/2018 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje VFP ve výši 3 tis. Kč pro spolek
Spojené Osady Údolí Raků dle podané žádosti.
Usnesení č. 4/35/2018 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje VFP ve výši 22 tis. Kč pro Věru
Dufkovou dle podané žádosti.
Usnesení č. 5/35/2018 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje VFP ve výši 25 tis. Kč pro
Vlastislava Kabeláče Čiháčka dle podané žádosti.
Usnesení č. 6/35/2018 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č.
VS/00317/2018/OŠK o poskytnutí dotace na úhradu výdajů za žáka ve 4. základní
škole Nerudova Říčany, příspěvková organizace (příloha č. 7).
Usnesení č. 7/35/2018 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání určuje pro další volební období
zastupitelstvo obce jako devítičlenné.
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Usnesení č. 8/35/2018 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov pověřuje starostu obce k jednání s městem Říčany o
umístění dynamických vah na silnici I/2 v jiné lokalitě (např. Vojkov), která omezí
provoz přetížených nákladních vozidel v Říčanech a zároveň nebude mít negativní
dopad na dopravu v okolních obcích, zejména v Tehově.
Usnesení č. 9/35/2018 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje poskytnutí účelového příspěvku pro školní rok
2018/19 z rozpočtu obce Tehov ve výši 1500,- Kč měsíčně na docházku dětí
narozených v rozmezí 1. 9. 2013 - 31. 8. 2015 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,

•

poskytnutí příspěvku žádá zákonný zástupce dítěte, lze žádat kdykoli v
průběhu školního roku, součástí žádosti je potvrzení zařízení o docházce a o
výši školného,

•

příspěvek bude přiznán na docházku v době od měsíce následujícího po
měsíci, kdy byla žádost podána, výjimkou je září, kdy pro žádosti podané do
30. 9. 2018 může být příspěvek přiznán od 1. 9. 2018,

•

fakturu vystaví předškolní zařízení, lze i na více měsíců současně,

•

při zkrácené docházce bude výše příspěvku následující:
o docházka 1 den v týdnu = 300,- Kč na měsíc
o docházka 2 dny v týdnu = 600,- Kč na měsíc
o docházka 3 dny v týdnu = 900,- Kč na měsíc
o docházka 4 dny v týdnu = 1200,- Kč na měsíc.
o příspěvek bude přiznán maximálně ve výši školného na daný měsíc.
Usnesení č. 10/35/2018 SCHVÁLENO
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SEZNAM PŘÍLOH:
Příloha č. 1 – Prezenční listina
Příloha č. 2 – Kompletní dokumentace Územního plánu Tehov
Příloha č. 3 – Žádost o VFP Český rybářský svaz
Příloha č. 4 – Žádost o VFP spolek Spojené Osady Údolí Raků
Příloha č. 5 – Žádost o VFP pí. Dufková
Příloha č. 6 – Žádost o VFP p. Čiháček
Příloha č. 7 – Veřejnoprávní smlouvu č. VS/00317/2018/OŠK

Zapsal:

Jakub Kajzler

Ověřovatelé: Jan Dvořák
Kateřina Ruszová
Starosta obce: David Hlouch
podepsal
Ing. arch. Digitálně
Ing. arch. David
Hlouch
David
Datum: 2018.06.07
Hlouch 19:41:43 +02'00'

Zápis byl vyhotoven dne 28. 05. 2018
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