Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 (18. 02. 2019)

?Obec Tehov, okr. Praha-východ
Zastupitelstvo obce Tehov
Zápis č. 4
Ze zasedání Zastupitelstva obce Tehov konaného dne 18. února 2019 od 20:00 v zasedací
místnosti Obecního úřadu Tehov
Přítomni:

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

Nepřítomni (omluveni): Martin Landa
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. 3 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 Jiří Pilný.
Výsledek hlasování:

Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 1/4/2019 SCHVÁLENO

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU
a) Jakub Kajzler: Navrhuji zařadit bod „Investiční plán obce pro rok 2019“ před bod
„místní komunikace“, protože je dle logiky věci třeba znát plán investic komplexně,
než budeme nějakou konkrétní investici schvalovat
b) Starosta: Investičnímu výhledu bude podrobněji věnováno příští zasedání, v této
chvíli vzhledem k tomu, že jde o projekty již připravené a vzhledem k faktu, že nás
tlačí čas (termín podání žádosti) a spoluúčast plánované investice není vzhledem
k celkovému plánu investic zásadní, prosím o zastupitele o zvážení výhodnosti
investice a hlasování i bez podrobněji rozpracovaného plánu investic.
c) bez dalších připomínek a návrhů
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje program zasedání zastupitelstva v navrženém
znění.
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Výsledek hlasování:

Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 2/4/2019 SCHVÁLENO

Schválený program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
2. Schválení programu
3. Finanční výbor - veřejná finanční podpora, rozpočet
4. Místní komunikace - pasportizace, investice, dotace
5. Plán financování obnovy vodohospodářského majetku
6. Různé
7. Diskuze

3. FINANČNÍ VÝBOR - VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA, ROZPOČET
a) Michal Straka: V tomto kole VFP jsme obdrželi dvě žádosti o finanční podporu, obě
splňují formální náležitosti.
b) První žádost je od škola Taekwon-Do:
a) Účelem žádosti je sloučení finanční podpory sportovce Marka Antonia Machoty
pro jeho účast na oficiálním mistrovství světa Taekwon-Do. S projektem proti
drogové a proti alkoholové prevence v tehovské škole, které byl Marko žákem.
Náplň projektu je provedení exhibičního vystoupení juniorského týmu České
národní reprezentace Taekwon-Do, kterého je Marko členem. Juniorský tým je
zvolen záměrně neboť jsou jeho členové věkem velmi blízko přítomným
žákům. Po exhibičním vystoupení bezprostředně následuje beseda se všemi
přítomnými žáky na téma sport a volno časové aktivity proti alkoholu a drogám
v Tehově. Na základě zájmu je možné v rámci tohoto projektu uspořádat druhou
část, která by obsahovala seminář osobní ochrany, sebeobrany a prevence proti
napadení nejen pro tehovské děti, ale i pro učitelský sbor. Pro učitelský sbor by
tato část probíhala odděleně neboť se výrazně liší a musí být v souladu s §29
zákona č. 40/2009 Sbirky - trestní zákoník. Metodika tohoto projektu je
zpracována technickou komisí České federace Taekwon-Do ITF a zastřešená
Školou Taekwon-Do Kwang Gae z.s., která vznikla právě v Tehově 26. dubna
1989 tedy přesně před 30 lety. Tento projekt bude realizován v rozmezí únor duben, tedy do termínu odjezdu Marka A. Machoty na oficiální MS 2019 buďto
v kulturním sále obecního úřadu nebo v prostorách školy nebo v případě
hezkého počasí i v adekvátním prostoru venku. Výše 14 170,-Kč je zůstatková
částka, která jde na vrub sportovce z celkových nákladů 55 000,-Kč
vynaložených na přípravu a účast Marka A. Machoty na MS, které se bude
konat ve dnech 24.-28 dubna 2019 v německém Inzellu.
c) Místostarostka: S žadateli jsem hovořila, žádost mi přijde rozumná a podporuji ji.
d) Starosta: Žádost podporuji, široká škála sportovního vyžití a inspirace nejen pro děti a
mládež je vždy pozitivní a přínosná.
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e) Jakub Kajzler: Vzhledem k tomu, že se jedná o podporu individuálního sportovce a
nikoli akci určenou pro více osob, jak tomu bývá běžně, navrhuji podporu snížit na
částku 10 tis Kč.
f) Starosta: Dle jednacího řádu budeme tedy hlasovat nejdříve o pozměňovacím návrhu,
pokud nebude schválen, pak o částce 14 170,- Kč, jak je uvedeno v žádosti.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje veřejnou finanční podporu ve výši 10 tis. Kč pro
Škola taekwon-Do Kwang gae z.s.
Výsledek hlasování:

Pro: 8, Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/4/2019 bylo schváleno.

g) Michal Straka: Druhá žádost je žádost Spolku Spojené Osady Údolí Raků na sportovní
akci (běh osadou) ve výši 3 500 Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje veřejnou finanční podporu ve výši 3,5 tis. Kč
pro Spolek Spojené Osady Údolí Raků.
Výsledek hlasování:

Pro: 8, Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/4/2019 bylo schváleno.

4. MÍSTNÍ KOMUNIKACE - PASPORTIZACE, INVESTICE, DOTACE
a) Starosta: Máme zpracované projektové dokumentace pro 5 úseků komunikací
v obci. MMR vyhlásilo dotační program (rozvoj venkova) na rekonstrukci místních
komunikací. Podmínkou čerpání je aktuální pasport komunikací, který jsme nechali
vyhotovit a předkládáme jej zastupitelstvu k projednání a schválení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje pasport místních komunikací
obce Tehov (příloha č. 2)
Výsledek hlasování:

Pro: 8, Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/4/2019 bylo schváleno.

b) Jiří Pilný: Chtěl bych poukázat na havarijní stav ulice K Radiostanici, který je
způsoben zejména odtokem dešťové vody z areálu radiostanice.
c) Starosta: V této dotační žádosti o komunikaci v ul. K Radiostanici neuvažujeme,
nejdříve musí proběhnout jednání s ČTÚ o možnostech finančního příspěvku
z jejich strany, protože dopravní zátěž této ulice tvoří v drtivé převaze automobily
radiostanice.
d) Jakub Kajzler: Doporučuji do každé rekonstruované komunikaci včetně chodníků
pokládat chráničku pro možnost budoucího položení datových kabelů, aby
nedocházelo k rozbíjení nových komunikací.
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e) Starosta: Dobrá poznámka, obecně budou při rozkrývání komunikací revidovány i
stávající sítě, abychom předešli zbytečným opravám hotových komunikací.
f) Starosta: Stav místních komunikací v majetku obce je různý, některé již vyžadují
provedení kompletní obnovy, jinde je třeba pouze lokálních oprav. Aktuálně jsou v
nejhorším stavu komunikace v ul. Ke Skalce, K Radiostanici, Ladova a Laňkova.
Na obnovu těchto ulic byla v loňském roce zpracována projektová dokumentace
obnovy včetně vyčíslení předpokládaných nákladů. Aktuálně nabízí MMR dotace
na obnovu MK v rámci programu 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova,
podprogram DT117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací. Z předběžných
konzultací se zprostředkovateli dotací vyplynulo, že největší šanci na získání dotace
mají z uvedených ulic ulice Ke Skalce a Ladova. Pro ulici Ke Skalce hovoří také
uzavřená plánovací smlouva s investorem nové lokality Na Skalce, panem
Broukalem, který se zavázal přispět na obnovu komunikace 25% celkových
investičních nákladů. Pokud bychom tedy získali 70% financování z dotace a 25%
na základě plánovací dohody, zbývá na obci financování ve výši cca 5%. K tomu je
třeba připočíst výdaje na přípravu a projednání projektu a podání dotační žádosti (20
tis. Kč fix za žádost, 60 tis. Kč success fee). Rozpočet rekonstrukce předmětné části
ul. Ke Skalce, který je součástí projektové dokumentace předpokládá náklady na
realizaci 1,545 mil. Kč vč. DPH. Ulice Ladova je svým charakterem, co se týče
stávajícího povrchu, stupně poškození a obslužnosti okolní zástavby, ve stejné
kategorii jako ulice Ke Skalce, spoluúčast developera přiléhající zástavby, jehož
stavební činnost přispěla k poničení ulice, je v jednání. Celkový rozpočet na
rekonstrukci ulice Ladova je 1,602 mil. vč. DPH, výdaje na přípravu a projednání
projektu a podání dotační žádosti zůstávají konstantní, ať žádáme o dotaci na 1 či 2
ulice.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje přípravu a podání žádosti o
dotaci do programu 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogramu
DT 117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací, a to na rekonstrukci místní
komunikace v ul. Ke Skalce v délce cca 115 m od křižovatky s ulicí Panská a na
rekonstrukci místní komunikace v ul. Ladova v celé její délce, tedy cca 106 m od
křižovatky s ulicí Panská.
Výsledek hlasování:

Pro: 7, Proti: 0 Zdrželi se: 1
Usnesení č. 6/4/2019 bylo schváleno.

5. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU
a) Starosta: Jako vlastník vodovodu a kanalizace máme zákonnou povinnost mít
zpracovaný, schválený a průběžně plněný plán financování obnovy
vodohospodářského majetku (vodovodů a kanalizací) a to vždy nejméně na dobu 10
kalendářních let. Důvodem je zajištění dlouhodobé provozuschopnosti a
udržitelnosti vodohospodářské infrastruktury.
Dosažení stavu, kdy se obnova vodohospodářské infrastruktury bude financovat
pouze z vodného a stočného není bohužel pro ČR stále ještě reálně nedosažitelným
cílem s ohledem na rozložení obyvatelstva a příjmové skupiny. Současně je
diskutabilní, zda se v současných ekonomických reáliích vyplatí spořit a blokovat
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značné finanční prostředky na budoucí investice, když je možné a pravděpodobně
výhodnější tyto budoucí investice financovat z jiných zdrojů (dotace, úvěry).
Z návrhu plánu FO VaK zpracovaného Ing. Rygerovou vychází finanční prostředky,
které by musely být ročně odkládány do fondu obnovy VaK na 1,02 mil. Kč. Pokud
by takováto částka byla promítnuta do vodného a stočného, jednalo by se o poměrně
dramatické zdražení, které je dle našeho názoru za hranicí sociální únosnosti. Za
ekonomicky výhodné určitě nelze považovat ani stav, kdy by obec odkládala
prostředky z jiných příjmů v rámci rozpočtového určení daní. V současné době obec
navíc stále ještě splácí úvěry, z nichž byly kofinancovány investice do vodohosp.
infrastruktury.
Z uvedených důvodů navrhujeme stanovit částku na tvorbu fondu pro financování
obnovy VaK na 250 tis. Kč ročně obdobně jako tomu bylo v uplynulých letech a
další finanční prostředky v rámci budoucích investičních akcí získat z externích
zdrojů.
V letošním roce byla alokace částky 250 tis zahrnuta do výpočtu stočného, v příštím
roce by bylo rozumné tuto částku rozdělit v poměru 1:4 (vodovod:kanalizace), což
odpovídá i poměru hodnoty vodohosp. majetku, jak jsou uvedeny v plánu obnovy
VaK. Od roku 2020 bychom částku 50 tis promítli do navýšení ceny vodného (mírné
navýšení částky za „nájemné“ vodovodní infrastruktury) a 200 tis bychom promítli
do kalkulace stočného.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje Plán financování obnovy
vodovodů a kanalizací obce Tehov (příloha č. 3).
Výsledek hlasování:

Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 7/4/2019 SCHVÁLENO

6. RŮZNÉ
a) Starosta: Komunikoval jsem opakovaně s KSÚS ohledně dopravní bodové
závady, tedy „esíčka“ - projektová příprava má více než roční skluz, přitom
podle zjištěných informací objednatel projektové dokumentace nyní pouze
rozšířil původní zakázku na PD v ceně cca 900 tis. Kč prostou objednávkou na
dalších cca 100 tis. z důvodu rozšíření zadání o demolici objektu na jižní straně
komunikace. Odeslali jsme příslušným krajským radním, řediteli i konkrétním
zaměstnancům KSÚS výzvu ke sdělení stavu zakázky, kde upozorňujeme na
nedodržování termínů veřejné zakázky a zbytečné prodlevy. Věřím, že se podaří
přípravu této krajské investice uvést opět do pohybu.
b) Starosta: V minulém roce jsme projednali záměr Ing. Tomáše Broukala ze
Světic, jímž je vybudování retenčních mokřadů v poli mezi Tehovem a
Všestarským hřbitovem, při potoce odvodňujícím pole směrem do Světic. Nyní
nám byl předložen připravený projekt a na jednom z příštích zastupitelstev
budeme jednat o přislíbeném poskytnutí obecních pozemků na realizaci záměru.
Veškeré náklady ponese za pomocí dotačního titulu navrhovatel, pan Broukal.
c) Jakub Novotný: Záměr retence vody v krajině má při správném návrhu a
provedení vždy velmi kladný vliv na faunu, flóru i diverzitu.
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d) Michal Straka: Chtěl bych navrhnout doplnění herních prvků na hřišti v ulici
Dlouhá. Když se teď oteplilo, zájem dětí byl velký a počet prvků nestačil.
e) Starosta: Bereme na vědomí. Spolu s bezpečnostním technikem, který nám
hřiště schvaloval, prověříme bezpečnostní vzdálenosti a případnou výměnu
jednoho prvku za dva jiné.
f) Zároveň řešíme škody na majetku obci (orientační značení, odpadkový koš,…),
které byly způsobeny v noci ze soboty 16. 2. na neděli. Událost byla nahlášena
Policii ČR, která zajistila forenzní stopy a čin šetří. Škody jsou několik desítek
tisíc korun.
7. DISKUZE
Starosta ukončil zasedání v 22:00
SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje zapisovatelem zasedání Jakuba Kajzlera
a ověřovateli zápisu Kateřinu Ruszovou a Jiří Pilný.
Usnesení č. 1/4/2019 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje program zasedání zastupitelstva v navrženém
znění.
Usnesení č. 2/4/2019 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje veřejnou finanční podporu ve výši 10 tis Kč pro
Škola taekwon-Do Kwang gae z.s.
Usnesení č. 3/4/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje veřejnou finanční podporu ve výši 3,5 tis Kč pro
Spolek Spojené Osady Údolí Raků.
Usnesení č. 4/4/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje pasport místních komunikací
obce Tehov (příloha č. 2)
Usnesení č. 5/4/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje přípravu a podání žádosti o
dotaci do programu 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogramu
DT 117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací, a to na rekonstrukci místní
komunikace v ul. Ke Skalce v délce cca 115 m od křižovatky s ulicí Panská a na
rekonstrukci místní komunikace v ul. Ladova v celé její délce, tedy cca 106 m od
křižovatky s ulicí Panská.
Usnesení č. 6/4/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje Plán financování obnovy
vodovodů a kanalizací obce Tehov (příloha č. 3).
Usnesení č. 7/4/2019 SCHVÁLENO
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SEZNAM PŘÍLOH:
Příloha č. 1 – Prezenční listina
Příloha č. 2 – Pasport místních komunikací
Příloha č. 3 – Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Tehov

Zapsal:

Jakub Kajzler

Ověřovatelé: Jiří Pilný
Kateřina Ruszová
Starosta obce: David Hlouch

Zápis byl vyhotoven dne 18. 2. 2019
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