Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 37 (24. 09. 2018)

Obec Tehov, okr. Praha-východ
Zastupitelstvo obce Tehov
Zápis č. 37
Ze zasedání Zastupitelstva obce Tehov konaného dne 24. září 2018 od 20:00 v zasedací
místnosti Obecního úřadu Tehov
Přítomni:

David Hlouch, Jakub Kajzler, Jan Dvořák, Marcela Konečná, Kateřina Ruszová, Jiří
Pilný, Michal Straka a Jakub Novotný (od 20:52)

Nepřítomni (omluveni): Jakub Novotný (do 20:52) a Matěj Moša
Zastupitelstvo obce Tehov je usnášeníschopné.
Zahájení zasedání
Zasedání Zastupitelstva obce Tehov (dále též jako ”zastupitelstvo”) bylo zahájeno v 20:10 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. 36 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 Jiří Pilný 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 7, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 1/37/2018 SCHVÁLENO

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU

a) Starosta navrhl zařazení bodu „Žádost o dotaci pro výstavbu chodníků Všestarská
v rámci MAS Říčansko“ jako bod 10
b) Starosta navrhl zařazení programu o bod „Prodloužení nájemní smlouvy sportovního
areálu v osadě Lada“ jako nový bod 11
c) Program ve znění navržených úprav (příloha č. 2):
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1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
2. Schválení programu
3. Veřejná finanční podpora: 3. kolo žádostí a vyúčtování
4. Rozšíření MŠ Tehov
5. Chodník Hasičská - Uhlíř - Smlouva o podmínkách realizace projektu
6. Schválení záměru převzetí dopravní a technické infrastruktury včetně pozemku parc.
č. 112/1 v ul. Na Uhlíři
7. Kupní smlouva na pozemky pro vybudování nového hřbitova a cesty do osady Lada
8. Projednání žádosti společnosti ČEZ o odprodej pozemku parc. č. 992/14
9. Rekonstrukce místních komunikací
10. Žádost o dotaci pro výstavbu chodníků Všestarská v rámci MAS Říčansko
11. Prodloužení nájemní smlouvy sportovního areálu v osadě Lada
12. Zpráva o činnosti obce a úřadu
13. Různé
14. Diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje program zasedání zastupitelstva ve znění navržených úprav.
Výsledek hlasování:

Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 2/37/2018 SCHVÁLENO

3. VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA: 3. KOLO ŽÁDOSTI A VYÚČTOVÁNÍ

a) Michal Straka: Finanční výbor projednal vyúčtování VFP pro Sportovní osadu
„Lada“, spolek Spojené osady Údolí Raků (Běh osadou a Turnaj stolní tenis).
Všechna uvedená vyúčtování splňují potřebné náležitosti a mohli jste se s nimi
seznámit v podkladech. Finanční výbor rovněž projednal 2 nové žádosti o VFP
podané ve 3. kole, a to pro Sbor dobrovolných hasičů a spolek OS Tehov z.s., a
shledal je po formální stránce v pořádku. Všechna vyúčtování a podané žádosti
doporučuje ke schválení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje vyúčtování poskytnuté veřejné finanční
podpory pro Sportovní osadu Lada na akci Slavnostní večer u příležitosti 70. výročí založení
osady LADA ve výši 10.000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro: 7, Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/37/2018 SCHVÁLENO

Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje vyúčtování poskytnuté veřejné finanční
podpory pro Spolek Spojené Osady Údolí Raků na akci Sportovní akce - Běh osadou ve výši
3.000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro: 7, Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/37/2018 SCHVÁLENO
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Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje vyúčtování poskytnuté veřejné finanční
podpory pro Spolek Spojené Osady Údolí Raků na akci Sportovní akce - Turnaj stolní tenis ve
výši 3.000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro: 7, Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/37/2018 SCHVÁLENO

a) Michal Straka: Do 3. kola VFP jsme obdrželi žádost OS Tehov z.s. na
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje veřejnou finanční podporu pro OS Tehov z.s.
na projekt Flétnička v MŠ Tehově výši 5 970,- Kč (příloha č. 3).
Výsledek hlasování:

Pro: 7, Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/37/2018 SCHVÁLENO

b) Michal Straka: Druhou žádostí je žádost SDH Tehov na výstroj a výzbroj.
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje veřejnou finanční podporu pro SH ČMS sbor
dobrovolných hasičů Tehov na akci Reprezentace místního SDH v krajském kole - ženy. ve výši
25 tis Kč (příloha č. 4)
Výsledek hlasování:

Pro: 7, Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/37/2018 SCHVÁLENO

4. ROZŠÍŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY TEHOV

a) Starosta: Aktuálně probíhá několik jednání o koupi nemovitosti vhodných pro
adaptaci na budovu mateřské školy. Stávající budovu MŠ nelze rozšířit o patro
z několika důvodů, mj. kvůli požárním normám nebo nedostatečné kapacitě přilehlé
zahrady. Provizorní, později případně nadstavbovou variantou může být zřízení lesní
třídy, což je ale komplikovaný proces, který se dosud nesetkává s podporou
krajského úřadu.
b) V řešení palčivého problému nedostatečné kapacity mateřské školy bude muset
pokračovat neodkladně nové zastupitelstvo vzešlé z voleb.
Příchod Jakuba Novotného 20:52
5. CHODNÍK HASIČSKÁ - UHLÍŘ - SMLOUVA O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU
a) Starosta: V rámci plánované výstavby několika rodinných domů v prostoru mezi
Hasičskou ulicí a tehovskou farmou se nám podařilo s firmou Ligetprom s.r.o.
dohodnout projekt výstavby pěšího spojení z ulice Hasičská do lokality Uhlíř. Oproti
původní dohodě z roku 2015, došlo ke změně vedení průchodu, který by nově neměl
ústit na polní cestě k farmě, ale přímo v jižní části lokality Uhlíř, a to díky dohodě
s dalším vlastníkem pozemků v této lokalitě.
b) V rámci smlouvy se obec zavazuje připojit 5 plánovaných nemovitostí (domy) na
inženýrské sítě obce. Toto bude umožněno díky projektu navýšení kapacity vodovodu
spočívající v přestavbě vodárny ve Světicích, který by měl být realizován na přelomu
letošního a příštího roku.
c) Obec Tehov získá právo stavby a po vybudování chodníku odkoupí dotčené a oddělené
pozemky za cenu 800 Kč/m2. Zároveň obec přijme závazek převzít do svého vlastnictví
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po splnění příslušných náležitostí dopravní a technickou infrastrukturu vybudovanou
v dané lokalitě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje Smlouvu o podmínkách realizace projektu
“Chodník Hasičská - Uhlíř” (příloha č. 5).
Výsledek hlasování:

Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 8/37/2018 SCHVÁLENO

6. SCHVÁLENÍ ZÁMĚRU PŘEVZETÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ POZEMKU
PARC. Č. 112/1 V UL. NA

UHLÍŘI

a) Starosta: Předkládám zastupitelům návrh převzít komunikace a technickou
infrastrukturu v ulici Na Uhlíři od společnosti Slavia bytový fond a.s. Společnost
dodala veškerou potřebnou dokumentaci, kterou měli zastupitelé v podkladech. Obci
nic nebrání dané nemovitosti převzít do majetku.
b) Symbolická kupní cena je dohodnuta ve výši 5 043 Kč vč. DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání souhlasí s úplatným převzetím dopravní a technické
infrastruktury včetně pozemku parc. č. 112/1 v k.ú. Tehov u Říčan, část ul. Na Uhlíři, a schvaluje
Kupní smlouvy na nemovité věci (přílohy č. 6 a č. 7) za celkovou kupní cenu 5 043 Kč.
Výsledek hlasování:

Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 9/37/2018 SCHVÁLENO

7. KUPNÍ SMLOUVA NA POZEMKY PRO VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO HŘBITOVA A CESTY DO OSADY

LADA
a) Starosta: Předmětem projednávaného bodu je nákup pozemků určeného
k vybudování hřbitova, jak předjímá nový územní plán, a nákup pozemků pro
vybudování pěší komunikace z Uhlíře do osady Lada.
b) Místostarostka: Navržená cena činí 95 Kč/m2 pro vybudování hřbitova a 105 Kč/m2
pro vybudování komunikace. Možnost nákupu je výsledkem více než dvouletých
jednání s obcí Kamenice a výše ceny je stanovena na základě znaleckého posudku.
c) Starosta: Podstatné je stanovit šíři plánované komunikace, maximum schválené obcí
Kamenice je 10m. Myslím, že by mohlo dostačovat 7m.
d) Jiří Pilný: Dávám protinávrh na šíři kupovaného pozemku 10 m, abychom měli
rezervu na případné další využití, výsadbu stromů, zastavení pro cyklisty, atp. Není
třeba celý pozemek využít, i po zřízení cesty může být část pozemku i nadále
obdělávána zemědělcem jako dosud.
Návrh usnesení:
I.

Zastupitelstvo obce Tehov po projednání souhlasí s nákupem části pozemku parc.
č. 688/5 o výměře cca 6 575 m2 za cenu 95,- Kč/m2 za účelem vybudování nového
hřbitova a části pozemku parc. č. 708 o výměře cca 3 100 m2 za cenu 105,- Kč/m2
za účelem vybudování cesty pro pěší a cyklisty spojující obec Tehov a osadu Lada o
4

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 37 (24. 09. 2018)

šíři 10 m, oba pozemky v k. ú. Tehov u Říčan, a schvaluje “Kupní smlouvu se
současným zřízením předkupního práva jako práva věcného” (příloha č. 8) a
pověřuje starostu obce zajištěním přípravy příslušného geometrického plánu a
uzavřením smlouvy.
II.

Zastupitelstvo obce Tehov pověřuje finanční výbor přípravou návrhu příslušného
rozpočtového opatření.

Výsledek hlasování:

Pro 6, Proti 0, Zdržel se 2
Usnesení č. 10/37/2018 SCHVÁLENO

8. PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ O ODPRODEJ POZEMKU PARC. Č. 992/14
a) Starosta: Oslovila nás společnost ČEZ s žádostí o odprodej pozemku pod trafostanicí
v ulici Dlouhá. Jedná se o pozemek velikosti cca 12m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej zastavěné
části pozemku parc. č. 992/14 v k.ú. Tehov u Říčan pod stavbou distribuční trafostanice,
určenému zájemci, společnosti ČEZ, dle podané žádosti, a to za cenu 1500,- Kč/m².
Výsledek hlasování:

Pro 6, Proti 1, Zdržel se 1
Usnesení č. 11/37/2018 SCHVÁLENO

9. REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

a) Starosta: Máme připravenu projektovou dokumentaci první etapy rekonstrukce
místních komunikací, a to v ulici Laňkova, K Radiostanici, Ladova, Ke Srubům
(část) a Ke Skalce.
b) Vzhledem k blížícím se volbám a finanční náročnosti investic budeme v řešení
pokračovat až po nich.
10. ŽÁDOST O DOTACI NA DOSTAVBU CHODNÍKU VŠESTARSKÁ V RÁMCI MAS ŘÍČANSKO

a) Starosta: Máme připravenou projektovou dokumentaci na výstavbu chodníků
(Panská, Všestarská). Žádáme o dotaci u Státního fondu dopravní infrastruktury,
úskalím je však termín pro rozhodnutí o získání stavebního povolení, který je
stanoven na 15. listopadu 2018. Snažíme se urychlit vydání stavebního povolení tím,
že seženeme předem souhlasy všech vlastníků dotčených nemovitostí.
b) Místostarostka: Druhým dotačním titulem je MAS Říčansko, u které stačí splnit
podmínku podání žádosti o stavební povolení a spoluúčast je pouze 15%. Alokováno
je však pouze celkem 20 mil Kč na žádosti ze všech obcí na Říčansku a 4 mil na
jednu žádost. Takový rozpočet je sotva na chodník Všestarská. V případě shodného
bodového ohodnocení rozhoduje datum podání žádosti. Žádám zastupitele o souhlas
s pokusem o získání této dotace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání souhlasí s podáním žádosti o dotaci na vybudování
chodníku v ul. Všestarská do příslušného dotačního programu MAS Říčansko.
Výsledek hlasování:

Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
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Usnesení č. 12/37/2018 SCHVÁLENO
11. PRODLOUŽENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY SPORTOVNÍHO AREÁLU V OSADĚ LADA

a) Místostarostka: V osadě Lada je sportovní areál pronajat spolku Sportovní osada
„Lada“, který na sportovišti provozuje svou činnost. Tato desetiletá nájemní smlouva
trvá do konce letošního roku, navrhuji v pronájmu pokračovat, na úřad byla podána
žádost o prodloužení smlouvy. Smlouvu bude třeba přepracovat vzhledem ke
změnám legislativy během uplynulého desetiletí. Protože se jedná o hospodaření
s nemovitostmi, záměr podléhá zveřejnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu obecních
pozemků využívaných jako sportoviště určenému zájemci, spolku Sportovní Osada „Lada“.
Výsledek hlasování:

Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 13/37/2018 SCHVÁLENO

12. ZPRÁVA O ČINNOSTI OBCE A ÚŘADU

a) Rekonstrukce základní školy
▪

Vnitřní prostory jsou hotové, stejně tak vzduchotechnika, dobíhá
rekonstrukce vnějšího pláště. Zhotovitel je ve skluzu oproti časovému
harmonogramu, řešíme to průběžně v souladu se smlouvami o dílo.

b) Sportoviště
▪

Končí první etapa budování, která vrcholila sobotním sázením stromů. Zbývá
dodělání části atrakcí pro cyklisty, zejména MTB trati a pumptracku. Díky
realizaci svépomocí a za účasti brigádníků a členů sportovního klubu se nám
podařilo ušetřit značné prostředky oproti původnímu rozpočtu realizace na
klíč aktuálně jsme asi na 1/10 rozpočtu.

c) Dětské hřiště
▪

Příští týden by měla být ukončena horní část oplocení na dětském hřišti v ul.
Dlouhá. Poškozený povrch vandalismem (stopy v nezaschlé gumě) tento
týden dodavatelská firma opravuje.

d) Lavičky
▪

Je objednáno cca 14 kusů laviček, budeme je rozmisťovat na vybraná místa
v obci, připravujeme program pro patrony laviček.

e) Veřejné osvětlení pěší/cyklo stezky Tehov – Světice
▪

Na trhu existuje nový typ akumulátorového osvětlení, které má solární zdroj
a je celoročně samodobíjecí. Jeden kus vyjde na cca 25 tis Kč, Světice
vyjádřily zájem na realizaci a financování jejich části. Výhodou je, že jsou
lampy citlivé na pohyb, nesvítí tedy neustále, v krajině by nepůsobily rušivě a
provoz by se dal přizpůsobit posledním nočním spojům apod.

f) Cesta Tehov – Všestary
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▪

Po kladném projednání záměru vybudování cesty se zemědělci hospodařícími
na předmětných pozemcích žádáme o bezúplatný převod pozemku od
Státního pozemkového úřadu na obec Tehov s cílem vytvoření pěší/cyklo
cesty do Všestar.

g) Zkapacitnění vodovodu
▪

V půlce října by se mělo předávat staveniště pro projekt Svazku obcí Region
Jih, jehož součástí je opatření na vodojemu ve Světicích, pokud vše půjde dle
plánu a již podepsané smlouvy o dílo, v únoru by mělo být hotovo a můžeme
povolit cca 30 nových vodovodních přípojek. Budeme postupovat dle
pořadníku podaných žádostí od roku 2015, kdy bylo povolování přípojek
pozastaveno z důvodu nulové kapacity tehovského uzlu. Zhruba po jedné
sezóně provozu pak spoelčně s provozovatelem vodovodu vyhodnotíme, zda
je možno uvolnit ještě další část vzniklé rezervní kapacity.

▪

Zároveň probíhá příprava druhé etapy zkapacitnění vodovodu, která spočívá
v novém potrubí ze Všestar na tehovskou Hůru, kde by vznikl nový vodojem,
větší a cca o 12 metrů výše položený, než je ten stávají na Veselkách. Takto
připravené zadání, které vzešlo z rozboru a bylo ověřeno na základě
tlakových modelů společností DHI bylo aktuálně schváleno dotčenými
obcemi a svazkem obcí REGION JIH. Může tak začít příprava výběrového
řízení na projektovou dokumentaci. Projekt je financován z prostředků obcí
Světice a Tehov a pro realizaci se počítá se získáním dotace ve výši min. cca
60%.

h) Obecní ples
▪

20. října proběhne tehovský obecní ples v rámci oslav 100 let výročí vzniku
republiky, všichni jsou srdečně zváni.

13. RŮZNÉ

a) Místostarostka: Obdrželi jsme dotaz, zda by obec do svého vlastnictví převzala nyní
soukromou komunikaci navazující na ulici Slunečná, kterou současní vlastníci
připravují k vybudování včetně finalizace povrchu.
b) Starosta: Při splnění standardních podmínek to obec komunikaci samozřejmě převzít
může, je ale třeba mít na zřeteli případné obtíže s údržbou, odhrnováním sněhu apod,
komunikace je slepá. Nicméně to vše by mělo jít nějak řešit.
c) Místostarostka: Druhá žádost je o odkup či pronájem části pozemku (cca 40m2) pro
vybudování jímky na odpadní vodu v osadě Údolí Raků. Jde o lesní pozemek.
d) Starosta: Z diskuze vyplývá všeobecný příklon ke zřízení věcného břemene pro
umístění jímky s cílem snížit ekologickou zátěž na lokalitu (úniky odpadních vod do
lesa). Další jednání s vlastníkem však musí být podloženo z jeho strany kladným
projednáním záměru s odborem životního prostředí v Říčanech.
e) Místostarostka: Poslední žádostí je žádost o pronájem nebo odprodej pozemku na
křižovatce ulice Dlouhá a ul. U Bytovek pro účely zřízení parkovacího místa.
f)

J. Dvořák: Upozorňuji zastupitele na blízký souběh s vedením STL vedení plynu a
sítí NN. Z tohoto důvodu bych pozemek neprodával, ale pouze pronajal.Starosta:
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S žadatelem se sejdeme na místě a prověříme záměr. Dle platné vyhlášky, která
ošetřuje možnost záborů veřejných prostranství, bych navrhoval dlouhodobý zábor
(není třeba řešit nájemní smlouvu, jednalo by se pak o označené vyhrazené
parkovací místo). Drobné úpravy terénu a zeleně u parkovacího stání to nevylučuje.
14. DISKUZE

a) P. Čížek: Ve volebním programu měl pan starosta záměr zvelebení prostoru u
návesního rybníka a návsi. Proč to není splněno? Druhý dotaz je na to, proč vás tak
zajímá hřbitov? Proč nevyužít tak pěkný pozemek na Uhlíři na něco potřebnějšího?
b) Starosta: Prostoru u rybníka si ceníme. Úprava se projektuje, vychází z územní
studie veřejných prostranství z letošního roku. Řeší se odbahnění, navázali jsme na
přípravné projekční práce, které proběhly v minulém volebním období. Máme již
hotové nové vzorkování a pozitivní je, že konečně lépe vychází analýzy rybničního
bahna, které bylo v roce 2010 finančně nereálné řádně zlikvidovat.
c) Hřbitov řešíme proto, že kapacita stávajícího hřbitova je již téměř zcela vyčerpána.
Nákupem pozemku vytvoříme rezervu pro jeho rozvoj, obec nemá ve vlastnictví jiný
vhodný pozemek, který by bylo možné na tento účel využít. Lokalita vzešla z úvahy
tvůrců územního plánu a byla potvrzena po konzultaci s vedením obce.
d) Místostarostka: Pozemek, jehož koupi se nám podařilo s obcí Kamenice po téměř
dvouletém snažení vyjednat, je určen pouze pro výstavbu hřbitova. Na jiný účel
(vyjma dosavadního zemědělského využití) by nám jej obec Kamenice vůbec
neprodala.
e) Starosta: Vzhledem k tomu, že se pravděpodobně jedná o poslední zasedání
zastupitelstva v tomto volebním období, rád bych při této příležitosti všem občanům
a zastupitelům poděkoval za konstruktivní přístup a demokratickou, věcnou diskuzi
po celé čtyři uplynulé roky.
Starosta ukončil zasedání v 23:45
3. SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje zapisovatelem zasedání Jakuba Kajzlera a ověřovateli
zápisu Kateřinu Ruszovou a Jana Dvořáka.
Usnesení č. 1/37/2018 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje program zasedání zastupitelstva ve znění navržených úprav.
Usnesení č. 2/37/2018 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje vyúčtování poskytnuté veřejné finanční
podpory pro Sportovní osadu Lada na akci Slavnostní večer u příležitosti 70. výročí založení
osady LADA ve výši 10.000,- Kč.
Usnesení č. 3/37/2018 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje vyúčtování poskytnuté veřejné finanční
podpory pro Spolek Spojené Osady Údolí Raků na akci Sportovní akce - Běh osadou ve výši
3.000,- Kč.
Usnesení č. 4/37/2018 SCHVÁLENO
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Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje vyúčtování poskytnuté veřejné finanční
podpory pro Spolek Spojené Osady Údolí Raků na akci Sportovní akce - Turnaj stolní tenis ve
výši 3.000,- Kč.
Usnesení č. 5/37/2018 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje veřejnou finanční podporu pro OS Tehov z.s.
na projekt Flétnička v MŠ Tehov výši 5 970,- Kč (příloha č. 3).
Usnesení č. 6/37/2018 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje veřejnou finanční podporu pro SH ČMS sbor
dobrovolných hasičů Tehov na akci Reprezentace místního SDH v krajském kole - ženy. ve výši
25 tis Kč (příloha č. 4)
Usnesení č. 7/37/2018 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje Smlouvu o podmínkách realizace projektu
“Chodník Hasičská - Uhlíř” (příloha č. 5).
Usnesení č. 8/37/2018 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání souhlasí s úplatným převzetím dopravní a technické
infrastruktury včetně pozemku parc. č. 112/1 v k.ú. Tehov u Říčan, část ul. Na Uhlíři, a schvaluje
Kupní smlouvy na nemovité věci (přílohy č. 6 a č. 7) za celkovou kupní cenu 5 043 Kč.
Usnesení č. 9/37/2018 SCHVÁLENO
I. Zastupitelstvo obce Tehov po projednání souhlasí s nákupem části pozemku parc. č. 688/5 o
výměře cca 6 575 m2 za cenu 95,- Kč/m2 za účelem vybudování nového hřbitova a části
pozemku parc. č. 708 o výměře cca 3 100 m2 za cenu 105,- Kč/m2 za účelem vybudování cesty
pro pěší a cyklisty spojující obec Tehov a osadu Lada o šíři 10 m, oba pozemky v k. ú. Tehov u
Říčan, a schvaluje “Kupní smlouvu se současným zřízením předkupního práva jako práva
věcného” (příloha č. 8) a pověřuje starostu obce zajištěním přípravy příslušného
geometrického plánu a uzavřením smlouvy.
II. Zastupitelstvo obce Tehov pověřuje finanční výbor přípravou návrhu příslušného
rozpočtového opatření.
Usnesení č. 10/37/2018 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej zastavěné
části pozemku parc. č. 992/14 v k.ú. Tehov u Říčan pod stavbou distribuční trafostanice,
určenému zájemci, společnosti ČEZ, dle podané žádosti, a to za cenu 1500,- Kč/m².
Usnesení č. 11/37/2018 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání souhlasí s podáním žádosti o dotaci na vybudování
chodníku v ul. Všestarská do příslušného dotačního programu MAS Říčansko.
Usnesení č. 12/37/2018 SCHVÁLENO
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Zastupitelstvo obce Tehov po projednání souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu obecních
pozemků využívaných jako sportoviště určenému zájemci, spolku Sportovní Osada Lada.
Usnesení č. 13/37/2018 SCHVÁLENO
4. SEZNAM PŘÍLOH:
Příloha č. 1 – Prezenční listina
Příloha č. 2 – Schválené znění programu
Příloha č. 3 – Žádost o veřejnou finanční podporu pro OS Tehov z.s
Příloha č. 4 - Žádost o veřejnou finanční podporu SH ČMS sbor dobrovolných hasičů Tehov
Příloha č. 5 - Smlouva o podmínkách realizace projektu “Chodník Hasičská - Uhlíř”
Příloha č. 6 - Kupní smlouva na nemovité věci (stavby na poz. parc. č. 112/1
Příloha č. 7 - Kupní smlouva na nemovité věci (poz. parc. č. 112/1)
Příloha č. 8 - Kupní smlouva se současným zřízením předkupního práva jako práva věcného

Zapsal:

Jakub Kajzler

Ověřovatelé: Jiří Pilný
Kateřina Ruszová
Starosta obce: David Hlouch

Zápis byl vyhotoven dne 24. 09. 2018
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