Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2 (21. 12. 2018)

Obec Tehov, okr. Praha-východ
Zastupitelstvo obce Tehov
Zápis č. 2
Ze zasedání Zastupitelstva obce Tehov konaného dne 21. prosince 2018 od 18:00 v
zasedací místnosti Obecního úřadu Tehov
Přítomni:

David Hlouch, Jakub Kajzler, Marcela Konečná, Kateřina Ruszová, Jiří Pilný,
Jan Šrůt, Martin Landa a Jakub Novotný

Nepřítomni (omluveni): Michal Straka
Zastupitelstvo obce Tehov je usnášeníschopné.
Zahájení zasedání
Zasedání Zastupitelstva obce Tehov (dále též jako ”zastupitelstvo”) bylo zahájeno v 18:07
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. 1 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 Martin Landa

a Kateřina Ruszová. Navržení nominaci přijímají. Bez protinávrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje zapisovatelem zasedání Jakuba Kajzlera
a ověřovateli zápisu Kateřinu Ruszovou a Martina Landu.
Výsledek hlasování:

Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 1/2/2018 SCHVÁLENO

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU
a) Starosta navrhl vypuštění bodu „Rozpočtové opatření 2/2018“ a jeho nahrazení

bodem „Specifikace VFP pro rok 2019“
b) bod 3 uvést do množného čísla, jedná se o dvě související vyhlášky
c) bez dalších připomínek a návrhů

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje program zasedání zastupitelstva ve
znění navržených úprav.
Výsledek hlasování:

Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 2/2/2018 SCHVÁLENO

Schválený program:
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1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
2. Schválení programu
3. Změny obecně závazných vyhlášek o odpadech
4. Cena vodného na rok 2019
5. Rozpočet obce na rok 2019
6. Specifikace VFP pro rok 2019
7. Prodej části obecního pozemku parc. č. 992/14 zastavěného stavbou trafostanice
8. Bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 1086/15 a 143/1
9. Pronájem obecní hospody - objektu č.p. 28
10. Pronájem pozemku parc. č. 678/40 - hřiště v osadě Lada
11. Finanční příspěvek na činnost Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim
12. Finanční příspěvek na činnost Hospice knížete Václava
13. Čestné občanství obce Tehov Jindřichu Holzhauserovi in memoriam
14. Různé
15. Diskuze

3. ZMĚNY OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK O ODPADECH
a) Starosta: V obecně závazných vyhláškách obce Tehov musíme reagovat na několik

legislativních a jiných změn souvisejících s nakládání s odpady:
b) Nová vyhláška č. 210/2018 Sb. novelizuje vyhlášku č. 321/2014 Sb., o rozsahu a

způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů v tom smyslu,
že od 1. 4. 2019 je třeba umožnit sběr a likvidaci bioodpadu celoročně (stačí na
shromaždišti s otvírací dobou min 1x týdně, což už děláme) - musí se uvést ve vyhlášce
(máme tam dosud jen duben-říjen). Dále od 1. 1. 2020 (za rok) bude třeba umožnit sběr
a likvidaci olejů a pokrmových tuků (stačí sběrná nádoba na 1 místě, což už také děláme)
- musí být nadefinováno a uvedeno ve vyhlášce a nám tedy nic nebrání udělat to hned,
abychom nemuseli za rok znovu schvalovat úpravu vyhlášky.
c) Druhá změna souvisí se soutěží na svoz odpadu, která v letošním roce proběhla v rámci

svazku obcí. Základní součástí nově zaváděného standardu služeb, které byly shodně
stanoveny spolupracujícími obcemi jako závazná součást podmínek zadávacího řízení
na poskytování služeb svozu a likvidace odpadu, je vážení odpadu a s ním související
označení nádob. Obce díky tomuto novému systému získají poprvé v historii přesné
informace o skutečném množství sváženého, zpracovávaného a likvidovaného odpadu
ze svého území. Takto získané informace využijí obce primárně ke kontrole výdajů za
odpady ve vztahu k poskytovateli svozových služeb, dále budou tato data sloužit jako
klíčový podklad při následných výběrových řízeních na tyto služby. Hmotnost
sváženého odpadu nebude jakkoliv provázána s cenou svozu pro občany - ta bude i
nadále stanovena pouze četností a velikostí svážené nádoby.
d) Označení svozových nádob na směsný odpad RFID čipem a tištěnou značkou proběhne

v jarních měsících 2019. Značení proběhne v předem oznámeném termínu a bude
bezplatné. Svozová firma nebude oprávněna následně svážet neoznačené nádoby.
Shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
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vyprodukovaného v nemovitostech bez svozu zajistí obec v souladu se zákonem o
odpadech z očipované sdílené nádoby umístěné na obecním Shromaždišti odpadů.
OZV o stanovení poplatku:
a) Na základě výběrového řízení došlo k navýšení cen služeb, které je bohužel nutné

propsat do cen pro občany prostřednictvím vyhlášky, pokud nechceme tuto rozpočtovou
kapitolu dotovat z jiných zdrojů - v souladu s výsledky VŘ navrhujeme cca 10%
navýšení.
b) Obě uvedené vyhlášky jsou v podobě “předschválené” MVČR, a to včetně data

účinnosti od 1. 1. 2019 (“z důvodu obecného zájmu” lze dát datum dříve než po 15
dnech a to nejdříve dnem vyhlášení).
c) Jakub Kajzler: Při pracovním projednávání vyhlášek o odpadech jsme byli ubezpečeni,

že u svozové firmy nedochází k propojení elektronických čipů na popelnicích
s konkrétní osobou, ale pouze s adresním místem. Došlo i k posouzení z pohledu
ochrany osobních údajů. Vážení odpadu není zaváděno z důvodu zjišťování produkce
odpadu jednotlivými domácnostmi, ale všemi obyvateli obce dohromady.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce
Tehov č. 1/2018 o zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné
složky a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tehov.
Výsledek hlasování:

Pro: 8, Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/2/2018 bylo schváleno.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce
Tehov č. 2/2018, kterou se stanoví poplatek za zajišťování režimu nakládání
s komunálním odpadem na území obce Tehov.
Výsledek hlasování:

Pro: 8, Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/2/2018 bylo schváleno.

4. CENA VODNÉHO NA ROK 2019
a) Starosta: V rámci Svazku obcí region Jih je stanovená (v tzv. cenové unii) cena

vody dodávané do obce. K této částce si obec může přidat tzv. nájemné (za
provozovanou infrastrukturu), které zůstane příjmem obce (např. na údržbu
vodovodního řadu nebo zákonem stanovené investice do nových přípojek) a
správce vodovodu jej přefakturovává obci. Alespoň minimální zisk na
provozování vodovodu je podmínkou pro uplatnění odpočtu DPH pro investice
do vodovodní infrastruktury.
b) Toto navýšení navrhujeme v částce 0,37 Kč/m3.
c) Místostarostka: V letošním roce je cena vody 45,50 Kč/m3 pro konečného

spotřebitele.
Návrh usnesení
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Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje pro rok 2019 navýšení ceny pro
vodné o nájemné ve výši 0,37 Kč ke kalkulované ceně bez DPH (kalkulovaná cena
bez DPH 40,50 Kč, navýšení o nájemné na 40,87 Kč bez DPH). Konečná cena
včetně DPH 15 % tedy činí 47,00 Kč za 1m3.
Výsledek hlasování:

Pro: 8, Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/2/2018 bylo schváleno.

5. ROZPOČET OBCE NA ROK 2019
a) Starosta: Návrh rozpočtu na rok 2019 byl zveřejněn v souladu s právními předpisy.
b) K. Čížek: Z jakého důvodu nebyl veřejnosti předložen kompletní přehled rozpočtu

s detailnějšími položkami?
c) Starosta: Považujeme tento způsob zveřejnění na úřední desce za přehlednější.
d) Jakub Kajzler: Před zpracováním návrhu rozpočtu jsme diskutovali o jeho podobě.

Část zastupitelů se klonila k předložení rozpočtu ve variantě obsahující pouze
„provozní“ výdaje a některé „jisté“ investice. Další případné investice by byly
zahrnuty rozpočtovým opatřením. Druhá skupina, do které patřím, preferovala
předložení rozpočtu, který by obsahoval všechny investice plánované na rok 2019,
aby bylo zřejmé, jaké jsou priority a kolik peněz chce obec investovat a do jakých
projektů. Vzhledem k tomu, že tento můj pohled nebyl do přípravy rozpočtu
zohledněn, nebudu pro něj hlasovat.
e) Starosta: Rozhodli jsme se, že do rozpočtu dáme zejména investice, které jsou jisté.

V případě, že se podaří realizace dalších investic budeme rozpočet upravovat
rozpočtovými opatřeními.
f) Starosta: Rozpočet je předkládán jako schodkový. Schodek bude financován ze

zůstatků na běžném účtu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje rozpočet obce Tehov na rok 2019
(příloha č. 2).
Výsledek hlasování:

Pro 7, Proti 0, Zdržel se 1
Usnesení č. 6/2/2018 SCHVÁLENO

6. SPECIFIKACE VFP PRO ROK 2019
a) Starosta: Obec Tehov má již několik let schválený program veřejné finanční

podpory, která je zákonnou formou pro poskytování obecních prostředků na
aktivity třetích stran (na zájmovou, kulturní a jinou obdobnou obecně
prospěšnou neziskovou činnost)
b) Podmínky jsou schvalovány každý rok z důvodu úpravy termínů pro podání

žádostí. Pro příští rok navrhujeme 3 kola podávání žádostí. (25. 1., 24. 5. a 23. 8.
2019)
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje specifikaci VFP pro rok 2019 ve
znění Přílohy č. 3.
Výsledek hlasování:

Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 7/2/2018 SCHVÁLENO

7. PRODEJ ČÁSTI OBECNÍHO POZEMKU PARC. Č. 992/14 ZASTAVĚNÉHO STAVBOU
TRAFOSTANICE

a) Místostarostka: Na úřední desce byl zveřejněn záměr prodeje pozemku.

Prodejem dojde ke spojení majitele pozemku s na něm stojící nemovitostí.
Majitelem trafostanice je společnost ČEZ Distribuce a.s. Cena je určená ve výši
1500 Kč/m2
b) Starosta: Jedná se o pozemek v ulici Dlouhá v blízkosti kontejnerů na tříděný

odpad nejblíž radiostanice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje uzavření Kupní smlouvy na nově
vzniklý pozemek o výměře 8 m2 s parcelním číslem st. 776 (druh pozemku –
zastavěná plocha, dle GP č. 1093-199/2018) v k. ú. Tehov u Říčan (pozemek
zastavěný trafostanicí) za podmínek uvedených ve smlouvě (Příloha č. 4). Celková
kupní cena je určena na 12.000,- Kč, kupující ČEZ Distribuce, a. s.
Výsledek hlasování:

Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 8/2/2018 SCHVÁLENO

8. BEZÚPLATNÉ NABYTÍ ČÁSTÍ POZEMKŮ PARC. Č. 1086/15 A 143/1
a) Starosta: Jedná se o pozemky v blízkosti památníku v ulici Panská, přes které

vede chodníček k rybníku. Změna majitele pozemku uvede do souladu skutečný
stav využití pozemku (chodník) s jeho vlastníkem. Děkujeme majitelce
pozemků za vstřícnost.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje uzavření Darovací smlouvy (Příloha č. 5) na
nově vzniklé pozemky parc. č. 1086/22 a 143/7, oba v k. ú. Tehov u Říčan, o celkové
rozloze 44 m2, dle GP č. 1056-123/2017. Obec jako obdarovaný hradí veškeré vzniklé
náklady spojené s převodem pozemků.
Výsledek hlasování:

Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 9/2/2018 SCHVÁLENO

9. PRONÁJEM OBECNÍ HOSPODY - OBJEKTU Č.P. 28
a) Starosta: Jedná se o záměr pronájmu určenému zájemci (stávající provozovatel).

Záměr byl zveřejněn v souladu s právními předpisy.
b) Jakub Kajzler: Trochu uvedu problematiku do kontextu. Obec koupila

v letošním roce objekt hospody na návsi. Chtěli jsme mít jistotu, že tento objekt
bude i nadále sloužit jako hospoda, což by v případě prodeje nemovitosti
někomu jinému nemuselo být zajištěno. Původní vlastník měl s hospodským p.
Nemravou podepsanou nájemní smlouvu, obec jako nový vlastník musí nějakou
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smlouvu také podepsat. Osloven byl stávající provozovatel hospody, protože
s jeho činností jsou zastupitelé spokojení a byli by rádi, aby v obci hospodskou
činnost provozoval i nadále. Návrh smlouvy dává možnost výpovědní lhůty
v případě rekonstrukce objektu.
c) Místostarostka: V návrhu smlouvy je i návrh kauce ve výši 15 tis Kč, což

můžeme změnit
d) Jakub Kajzler: Navrhuji snížit tuto kauci na 10 tis Kč, aby byla oboustranně

přijatelnější.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje uzavření Pachtovní smlouvy na prostory
sloužící podnikání v budově č.p. 28 (“hospoda”) v k. ú. Tehov u Říčan Jaroslavu
Nemravovi, IČ: 71144609 na dobu určitou 10 let za pachtovné 5000,-Kč/měsíc a za
podmínek uvedených ve smlouvě (Příloha č. 6).
Výsledek hlasování:

Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 10/2/2018 SCHVÁLENO

10. PRONÁJEM POZEMKU PARC. Č. 678/40 - HŘIŠTĚ V OSADĚ LADA
a) Starosta: V současné době je pozemek hřiště pronajat spolku Sportovní osada

„Lada“. Tato dlouhodobá smlouva v letošním roce končí, proto žádají o její
prodloužení. Záměr byl zveřejněn dle zákona.
b) Místostarostka: Stávající smlouva byla na 10 let, navrhujeme obdobnou lhůtu.

Nájemné je symbolické 1 tis Kč ročně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pozemek p.č.
678/40 v k.ú. Tehov u Říčan (hřiště na osadě Lada) spolku Sportovní osada “Lada”,
IČ: 43754929 na dobu určitou 10 let za nájemné 1000,-Kč/rok a za podmínek
uvedených ve smlouvě (Příloha č. 7).
Výsledek hlasování:

Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 11/2/2018 SCHVÁLENO

11. FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA ČINNOST ZÁCHRANNÉ STANICE PRO ŽIVOČICHY ČSOP VLAŠIM
a) Starosta: Dorazila nám žádost záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim o

příspěvek na činnost. Jsou nejbližší takovou záchrannou stanicí od Tehova,
věnují se aktivní péči o ohrožená nebo raněná zvířata a jsou také aktivní ve
vzdělávání dětí a mládeže. Nezisková organizace je z menší části financována
Ministerstvem životního prostředí, zbytek prostředků získávají pouze z darů a
příspěvků třetích stran. Navrhuji přispět této organizaci darem ve výši 5 tis. Kč
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje finanční příspěvek formou daru
ve výši 5000,- Kč na činnost a provoz Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim
na základě žádosti (příloha č. 8).
Výsledek hlasování:

Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 12/2/2018 SCHVÁLENO

12. FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA ČINNOST HOSPICE KNÍŽETE VÁCLAVA
a) Místostarostka: Druhou žádostí o finanční podporu je žádost o podporu činnosti

Hospice knížete Václava. Komunikovala jsem se zástupcem této organizace, která
primárně působí na Praze-západ, ale rozšiřují svou činnost i na Prahu-východ a jsou
schopni poskytovat své služby v domácím prostředí i v naší obci.
b) P. Čížek: Doporučuji prověřit i možnosti poskytování těchto služeb organizacemi

v okolí Tehova, např. v Čerčanech.
c) Starosta: Děkuji za podnět. Přerušíme tento bod do příštího jednání a prověříme

další možnosti.
13. ČESTNÉ OBČANSTVÍ OBCE TEHOV JINDŘICHU HOLZHAUSEROVI IN MEMORIAM
a) Starosta: V minulých letech jsme byli upozorněni na významnou osobu moderní

historie Tehova, na pana Jindřicha Holzhausera. Vzhledem ke 100 výročí jeho
narození navrhujeme udělit mu čestné občanství Tehova.
●

Jindřich Holzhauser se narodil v Tehově 12. 7. 1918. Okupace jej zastihla ve
vojenské škole leteckého dorostu oddělení pilotů v Prostějově. Dne 15. 3. 1939 byl
propuštěn do civilu a 1. 6. 1939 překročil ilegálně hranice u Mor. Ostravy. V Polsku
vstoupil do čs. zahraniční armády a v srpnu odjel lodí Kdynie do Francie. Po
kapitulaci Francie odplul s armádou do Afriky a odtud do Anglie. Zde se zúčastnil
bojů coby operační pilot RAF. 17. září 1942 byli v Tehově zatčeni Jan Holzhauser
a jeho dcera Jiřina Šupková z podezření, že vědí o ilegálním přechodu hranic syna
a bratra Jindřicha Holzhausera, bývalého letce čs. armády. Oba zatčení byli
internováni v koncentračním táboře Svatobořice u Brna. Otec se dostal z tábora
28. 4. 1943 na žádost tehovských zemědělců, u nichž pracoval. Sestra Jiřina se
vrátila ke svému čtyřměsíčnímu dítěti 15. 12. 1942 po mnoha intervencích svého
muže a po uplacení rozhodujících německých činitelů.

●

V květnu 1945 se vrátil Jindřich Holzhauser do své vlasti jako rotný, ve své obci byl
uvítán zástupcem MNV, slavnostně pak při taneční pouťové zábavě u Jindrů
předsedou MNV a všemi svými přáteli. V roce 1946 byl povýšen na poručíka
letectva čsl. armády.

●

V květnu 1948 se přihlásil do KSČ v místní organizaci v Tehově. Po krátké době
však byl pro “styk s podezřelými osobami” ze strany vyloučen. Byly mu zamítány
žádosti o práci, zamítnuto převedení do hospodářské služby. Byl napadán za
smyšlené mravnostní delikty, odsuzován za vyjadřování svých názorů, zaujetí proti
státnímu zřízení. Po obci chodil zásadně ve vojenské uniformě. Přicházela
anonymní udání. V prosinci 1948 byl zatčen a do února 1949 vězněn na Pankráci.
Po propuštění dostal pracovní umístěnku do obce nedaleko Liberce do Čokoládovny
- byl de facto z Tehova vyhnán.
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●

14. 9. 1949 v Železné Rudě již podruhé v životě ilegálně překračuje hranici a prchá
před komunistickým režimem přes Německo a dál do Anglie, kde také dožil. Zemřel
zřejmě v roce 1999 ve věku 81 let.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov uděluje in memoriam čestné občanství obce Tehov panu
Jindřichu Holzhauserovi, nar. 12. července 1918 v Tehově, letci RAF
pronásledovanému komunistickým režimem, u příležitosti stého výročí jeho
narození.
Výsledek hlasování:

Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 13/2/2018 SCHVÁLENO

14. RŮZNÉ
a) Jakub Kajzler: Chtěl bych navrhnout, zda by byl zájem o provedení vizuální

změny tehovského občasníku. Aby byl čtivější, bylo více prostoru např. pro
fotografie atp. Nabízím se, že bych si změnu vzal za úkol (samozřejmě za
spolupráce těch, kdo občasník tvoří)
b) Starosta: Stávající podobu občasníku považuji za odpovídající potřebám obce,

tvoříme jej sami, tudíž šetříme obci peníze. Forma a rozsah je do značné míry
dána zveřejňovaným obsahem. Fotografie tvoří odhadem obvykle zhruba 1/4
obsahu. Větší prioritu osobně přikládám změně webových stránek, které jsou
přesyceny informacemi, nejsou responzivní (nepřizpůsobí se velikosti menších
- mobilních zařízení).
c) P. Čížek: V kalendáři pro rok 2019 jsou 3 faktické chyby.
d) Starosta: O některých drobných chybách víme, snažili jsme se jim předcházet i

konzultacemi s dalšími osobami, ale bohužel se nám nepodařilo odhalit včas vše.
Jestli budete ochoten nám příští rok pomoci při redigování dalšího ročníku,
budeme rádi.
e) P. Čížek: Již jsem oznámil, že s tímto zastupitelstvem v oblasti historie

spolupracovat nebudu.
f) P. Čížek: Žádám o lepší zimní údržbu silnic a chodníků, včetně posypů.
g) Starosta: Děkuji za podnět, bereme na vědomí a předáme jej pracovníkům

údržby. Bohužel ne vždy se dá udržet komunikace i chodníky zcela sjízdné a
schůdné - při náhlých změnách počasí se i uklizený a posypaný povrch
komunikace může rázem změnit v kluziště. Uvítáme proto veškeré telefonické
podněty na akutní stav komunikací a potřebu konkrétního zásahu. Pracovníci
údržby nemohou být všude najednou, ale jsou připraveni zasáhnout, kde je
potřeba. V kritických místech máme také umístěny nádoby s posypovým
materiálem.
h) Bez dalších příspěvků.
i)

Starosta: Dovolte mi poděkovat zastupitelům a občanům za aktivní spolupráci a
popřát všem příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2019.
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15. DISKUZE

Starosta ukončil zasedání v 20:25
SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje zapisovatelem zasedání Jakuba Kajzlera
a ověřovateli zápisu Kateřinu Ruszovou a Martina Landu.
Usnesení č. 1/2/2018 SCHVÁLENO

Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje program zasedání zastupitelstva ve
znění navržených úprav.
Usnesení č. 2/2/2018 SCHVÁLENO

Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce
Tehov č. 1/2018 o zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné
složky a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tehov.
Usnesení č. 3/2/2018 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce
Tehov č. 2/2018, kterou se stanoví poplatek za zajišťování režimu nakládání
s komunálním odpadem na území obce Tehov.
Usnesení č. 4/2/2018 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje pro rok 2019 navýšení ceny pro
vodné o nájemné ve výši 0,37 Kč ke kalkulované ceně bez DPH (kalkulovaná cena
bez DPH 40,50 Kč, navýšení o nájemné na 40,87 Kč bez DPH). Konečná cena
včetně DPH 15 % tedy činí 47,00 Kč za 1m3.
Usnesení č. 5/2/2018 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje rozpočet obce Tehov na rok 2019
(příloha č. 2).
Usnesení č. 6/2/2018 SCHVÁLENO

Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje specifikaci VFP pro rok 2019 ve
znění Přílohy č. 3.
Usnesení č. 7/2/2018 SCHVÁLENO

Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje uzavření Kupní smlouvy na nově
vzniklý pozemek o výměře 8 m2 s parcelním číslem st. 776 (druh pozemku –
zastavěná plocha, dle GP č. 1093-199/2018) v k. ú. Tehov u Říčan (pozemek
zastavěný trafostanicí) za podmínek uvedených ve smlouvě (Příloha č. 4). Celková
kupní cena je určena na 12.000,- Kč, kupující ČEZ Distribuce, a. s.
Usnesení č. 8/2/2018 SCHVÁLENO
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Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje uzavření Darovací smlouvy (Příloha č. 5) na
nově vzniklé pozemky parc. č. 1086/22 a 143/7, oba v k. ú. Tehov u Říčan, o celkové
rozloze 44 m2, dle GP č. 1056-123/2017. Obec jako obdarovaný hradí veškeré vzniklé
náklady spojené s převodem pozemků.
Usnesení č. 9/2/2018 SCHVÁLENO

Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje uzavření Pachtovní smlouvy na prostory
sloužící podnikání v budově č.p. 28 (“hospoda”) v k. ú. Tehov u Říčan Jaroslavu
Nemravovi, IČ: 71144609 na dobu určitou 10 let za pachtovné 5000,-Kč/měsíc a za
podmínek uvedených ve smlouvě (Příloha č. 6).
Usnesení č. 10/2/2018 SCHVÁLENO

Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pozemek p.č.
678/40 v k.ú. Tehov u Říčan (hřiště na osadě Lada) spolku Sportovní osada “Lada”,
IČ: 43754929 na dobu určitou 10 let za nájemné 1000,-Kč/rok a za podmínek
uvedených ve smlouvě (Příloha č. 7).
Usnesení č. 11/2/2018 SCHVÁLENO

Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje finanční příspěvek formou daru
ve výši 5000,- Kč na činnost a provoz Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim
na základě žádosti (příloha č. 8).
Usnesení č. 12/2/2018 SCHVÁLENO

Zastupitelstvo obce Tehov uděluje in memoriam čestné občanství obce Tehov panu
Jindřichu Holzhauserovi, nar. 12. července 1918 v Tehově, letci RAF
pronásledovanému komunistickým režimem, u příležitosti stého výročí jeho
narození.
Usnesení č. 13/2/2018 SCHVÁLENO
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SEZNAM PŘÍLOH:
Příloha č. 1 – Prezenční listina
Příloha č. 2 – rozpočet obce Tehov na rok 2019
Příloha č. 3 – specifikace VFP pro rok 2019
Příloha č. 4 – Kupní smlouva na nově vzniklý pozemek s parcelním číslem st. 776
Příloha č. 5 – Darovací smlouvy na nově vzniklé pozemky parc. č. 1086/22 a 143/7
Příloha č. 6 – Pachtovní smlouvy na prostory sloužící podnikání v budově č.p. 28 (“hospoda”)
Příloha č. 7 – Nájemní smlouvy na pozemek p.č. 678/40
Příloha č. 8 – Žádost ČSOP Vlašim o finanční příspěvek
Příloha č. 9 – Žádost hospic svatého Václava o finanční příspěvek

Zapsal:

Jakub Kajzler

Ověřovatelé: Martin Landa
Kateřina Ruszová
Starosta obce: David Hlouch

Zápis byl vyhotoven dne 21. 12. 2018
Digitálně podepsal
Ing. arch. David
Hlouch
Datum: 2019.01.03
22:51:36 +01'00'

11

