Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5 (8. 04. 2019)

Obec Tehov, okr. Praha-východ
Zastupitelstvo obce Tehov
Zápis č. 5
Ze zasedání Zastupitelstva obce Tehov konaného dne 8. dubna 2019 od 20:00 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 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. 4 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
Martin Landa. Navržení nominaci přijímají. Bez protinávrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje zapisovatelem zasedání Jakuba Kajzlera
a ověřovateli zápisu Jiřího Pilného a Martina Landu.
Výsledek hlasování:

Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 1/5/2019 SCHVÁLENO

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU
a) Starosta navrhuje zařazení bodu: „Navýšení příspěvků Svazku obcí Ladův kraj“
jako bod 3
b) 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. 2/5/2019 SCHVÁLENO

Schválený program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
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2. Schválení programu
3. Navýšení příspěvku svazku obcí Ladův kraj
4. Záměr výpůjčky části obecních pozemků parc.č. 190/3 a 190/6, oba v k.ú. Tehov u
Říčan, v areálu Třešňovky
5. Dodatek č.2 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Tehov
6. Žádost o poskytnutí veřejných prostranství k pořádání akce Šlapačky 2019
7. Různé
8. Diskuze

3. NAVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKŮ SVAZKU OBCÍ LADŮV KRAJ
a) Pí. Kolorosová, tajemnice Svazku obcí LK: Návrh na zvýšení příspěvků Svazku obcí
vzešel na minulé valné hromadě od starostů sdružených obcí. Hlavními cíli a náplní
práce Svazku je budování a péče o turistické stezky (včetně značení a mobiliáře).
Dalšími aktivity jsou např. akce Čistý Ladův kraj (pytle, rukavice, úhrada svozu a
likvidace odpadu), organizace různých pochodů pro veřejnost, Pohár Ladova kraje
(běžecký závod), a dále Svazek umožňuje zápůjčky mobiliáře obcím a organizacím
(stany, výstavní panely, lavice atp), což Tehov ve velké míře využívá.
Paní Kolorosová zastupitelům promítla prezentaci činnosti svazku, dala prostor pro
dotazy.
b) Starosta: Navýšení ročního příspěvku o 10 Kč na každého trvale hlášeného obyvatele
činí v Tehově cca 10 tis Kč ročně. Příspěvek by měl směřovat především na pořízení a
údržbu mobiliáře, který bude k dispozici obcím, včetně Tehova. Navýšení příspěvku
bude účinné až v případě, že ho schválí všechny obce a následně valná hromada svazku.
c) Jiří Pilný: Jakým způsobem jsme využívali možnost zapůjčení mobiliáře?
d) Místostarostka: Každoročně využíváme výstavní panely a nůžkové stany (pouť), měli
jsme půjčené i lavice (letní kino).
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje navýšení členského příspěvku
svazku obcí Ladův kraj na 35,- Kč za každého trvale hlášeného obyvatele obce vždy
k 1. lednu v daném kalendářním roce s účinností od roku 2020.
Výsledek hlasování:

Pro: 8, Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/5/2019 bylo schváleno.

4. ZÁMĚR VÝPŮJČKY ČÁSTI OBECNÍCH POZEMKŮ PARC.Č. 190/3 A 190/6, OBA V K.Ú. TEHOV
U ŘÍČAN, V AREÁLU TŘEŠŇOVKY
a) Starosta: Abychom úspěšně dosáhli schválení zřízení lesní mateřské školy, musíme
MŠ a ZŠ Tehov dát k dispozici k využívání část obecních pozemků parc. č. 190/3 a
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190/6 (pozemky v tzv. Třešňovce). Záměr byl zveřejněn na úřední desce v souladu
se zákonem.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje výpůjčku části obecních
pozemků parc.č. 190/3 a 190/6, oba v k.ú. Tehov u Říčan, v areálu Třešňovky dle
zveřejněného záměru (příloha č. 2).
Výsledek hlasování:

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

5. DODATEK Č.2 KE ZŘIZOVACÍ LISTINĚ ZŠ A MŠ
a) Místostarostka: Změna rovněž souvisí s plánovaným zřízením lesní školky. Spočívá
v doplnění poskytovaného vzdělávání ve formě lesní školky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje Dodatek č.2 Zřizovací listiny
Základní školy a Mateřské školy Tehov v předloženém znění (příloha č. 3), kdy
podstatou dodatku je v bodě 1.1 čl. I rozšíření poskytovaného vzdělávání o formu
lesní mateřské školy a dále v bodě 3.1. čl.III o rozšíření obecního majetku, který je
předmětem výpůjčky obce školskému zařízení, a to části pozemků p. č. 190/3 a 190/6,
oba v k.ú. Tehov u Říčan, v souladu se smlouvou o výpůjčce schválenou dne 8. 4.
2019.
Výsledek hlasování:

Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 5/5/2019 SCHVÁLENO

6. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ K POŘÁDÁNÍ AKCE ŠLAPAČKY V
a) Starosta: Prosím pana Čiháčka o představení akce, na kterou žádá o poskytnutí
veřejných prostranství.
b) P. Čiháček: Pro závodníky již máme zajištěno parkování na soukromém pozemku,
pro diváky plánujeme pronajmout louku mezi Panským rybníkem a cykloareálem.
Na „hasičské louce“ by mělo být zázemí – pódium. Součástí by měl být i dětský
závod a závod pro amatéry. Samotná akce by měla být ukončena oba dny nejpozději
v 17:00. Počítáme s hygienickým zázemím i dostatečným počtem pořadatelů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání souhlasí s poskytnutím veřejných
prostranství obce Tehov za účelem pořádání sportovní akce Šlapačky 2019 z to za
podmínek stanovených platnou Obecně závaznou vyhláškou obce Tehov č. 4/2010.
Výsledek hlasování:

Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 6/5/2019 SCHVÁLENO
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7. RŮZNÉ
8. DISKUZE
Starosta ukončil zasedání v 21:16
SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje zapisovatelem zasedání Jakuba Kajzlera
a ověřovateli zápisu Jiřího Pilného a Martina Landu.
Usnesení č. 1/5/2019 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje program zasedání zastupitelstva ve
znění navržených úprav.
Usnesení č. 2/5/2019 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje navýšení členského příspěvku
svazku obcí Ladův kraj na 35,- Kč za každého trvale hlášeného obyvatele obce vždy
k 1. lednu v daném kalendářním roce s účinností od roku 2020.
Usnesení č. 3/5/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje výpůjčku části obecních
pozemků parc.č. 190/3 a 190/6, oba v k.ú. Tehov u Říčan, v areálu Třešňovky dle
zveřejněného záměru (příloha č. 2).
Usnesení č. 4/5/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje Dodatek č.2 Zřizovací listiny
Základní školy a Mateřské školy Tehov v předloženém znění (příloha č. 3), kdy
podstatou dodatku je v bodě 1.1 čl. I rozšíření poskytovaného vzdělávání o formu
lesní mateřské školy a dále v bodě 3.1. čl.III o rozšíření obecního majetku, který je
předmětem výpůjčky obce školskému zařízení, a to části pozemků p. č. 190/3 a 190/6,
oba v k.ú. Tehov u Říčan, v souladu se smlouvou o výpůjčce schválenou dne 8. 4.
2019.
Usnesení č. 5/5/2019 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání souhlasí s poskytnutím veřejných
prostranství obce Tehov za účelem pořádání sportovní akce Šlapačky 2019 z to za
podmínek stanovených platnou Obecně závaznou vyhláškou obce Tehov č. 4/2010.
Usnesení č. 6/5/2019 SCHVÁLENO
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SEZNAM PŘÍLOH:
Příloha č. 1 – Prezenční listina
Příloha č. 2 – Záměr výpůjčky obecního pozemku
Příloha č. 3 – Dodatek č. 2. zřizovací listiny školy

Zapsal:

Jakub Kajzler

Ověřovatelé: Jiří Pilný
Martin Landa
Starosta obce: David Hlouch

Zápis byl vyhotoven dne 8. 4. 2019
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