Zápis č. 2019-12 ze zasedání Zastupitelstva obce Tehov konaného dne 16. 12. 2019

Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Tehov č. 2019-12
konaného dne 16. 12. 2019 od 20h
v zasedací místnosti Obecního úřadu Tehov

Prezence
Přítomni

David Hlouch
Kateřina Ruszová
Marcela Konečná
Martin Landa
Jakub Novotný
Michal Straka
Jan Šrůt

Omluveni

Jiří Pilný
Jakub Kajzler

Neomluveni

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Tehov zahájil ve 20:03 starosta obce David Hlouch (dále také jako
„předsedající“). Konstatoval, že zápis ze zasedání č. 11 byl zveřejněn na úřední desce a nebyly k
němu vzneseny připomínky.
Předsedající konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a z prezenční listiny (příloha č.1)
je přítomných 7 z celkového počtu 9 členů zastupitelstva, a zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající přivítal přítomnou veřejnost a poděkoval za účast s poukázáním na hlavní bod
programu, a to je schvalování rozpočtu obce na příští rok. Předsedající dále upozornil, že kromě
zápisu nebude ze zasedání pořizován zvukový ani obrazový záznam.

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
Předsedající navrhl, aby zapisovatelem byla Kateřina Ruszová a ověřovateli zápisu Martin Landa
a Marcela Konečná.
Navržení nominaci přijali. Nebyly vzneseny protinávrhy.

Návrh usnesení č.1/12/2019:
Zastupitelstvo obce Tehov určuje zapisovatelkou Kateřinu Ruszovou a ověřovateli zápisu Martina
Landu a Marcelu Konečnou.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
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2) Schválení programu zasedání
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Vyzval přítomné zastupitele
k návrhům na případné úpravy programu:
M. Straka: Rád bych předřadil bod Rozpočet obce před ostatní, i s ohledem na přítomnou
veřejnost. Dále bych chtěl zařadit bod Odměny členům finančního výboru.
Předsedající dal hlasovat o programu zasedání (ve znění navržených úprav).

Návrh usnesení č. 2/12/2019:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje program zasedání zastupitelstva ve znění navržených
úprav:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
2) Schválení programu
3) Rozpočet obce pro rok 2020
4) Veřejná finanční podpora
5) Cena vodného na rok 2020
6) Cena stočného na rok 2020
7) Informace finančního výboru
8) Odměny členům finančního výboru
9) Výkup pozemků pod chodníkem Hasičská - Uhlíř
10) Obecně závazné vyhlášky obce Tehov
11) Různé
12) Diskuze
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/12/2019 bylo schváleno.

3) Rozpočet obce pro rok 2020
Předsedající předal slovo předsedovi finančního výboru Michalu Strakovi, který přítomné
seznámil s návrhem rozpočtu obce pro rok 2020.
M. Straka: Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne 26. 11. 2019, v souladu se lhůtami o něm tedy dnes
můžeme hlasovat. Neobdrželi jsme žádné návrhy na změny či jiné připomínky. Upozorňuji pouze
na opravu chyby, a to špatného zařazení placených úroků mezi paragrafy 6310 a 6320. Rozpočet
je schvalován dle paragrafového znění, rozpis na položky bude zveřejněn rovněž.
Hlavními atributy rozpočtu jsou
●
●

příjmy 31,9 mil. Kč, jejich podstatu tvoří hlavně konzervativně odhadnuté daňové příjmy a
nadále schválené dotace, které dle vyjádření starosty budou inkasovány v roce 2020,
výdaje 44,7 mil. Kč, z nichž asi 33 mil. Kč tvoří investice, prosím poté starostu o doplnění,
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●
●
●

vzniklý schodek činí 12,9 mil. Kč
dále je tvořen fond vodovodu a kanalizace ve výši 250 tis. Kč a bude splácen úvěr ve výši
asi 1,4 mil. Kč
vzniklý nedostatek příjmů na pokrytí výdajů bude pohodlně pokryt z podepsaného úvěru s
limitem na rok 2020 ve výši 20 mil. Kč

Starosta: Investice vycházejí ze schváleného investičního plánu a jsou zde zahrnuty zejména
chodník Panská - západ, chodník Všestarská, projektová příprava nové MŠ, sběrný dvůr,
rekonstrukce místních komunikací v ul. Ke Skalce a Ladova, rekonstrukce, projektová příprava
nového úřadu a adaptace obecního domu, realizace en. úsporných opatření obecního domu,
revitalizace návsi a návesního rybníka.
Předsedající otevřel diskuzi.
Předsedající přistoupil k hlasování.

Návrh usnesení č. 3/12/2019:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje rozpočet obce Tehov na rok 2020 ve znění
přílohy č. 2.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/12/2019 bylo schváleno.

4) Veřejná finanční podpora
Předsedající uvedl bod a předal slovo Michalu Strakovi, předsedovi finančního výboru.
M. Straka: Všechna vyúčtování byla podána v pořádku včetně souvisejících příloh, nicméně v
některých případech se ve vyúčtováních objevily účetní doklady vystavené sice v roce 2019, ale
před datem podání žádosti o finanční podporu.
Předsedající otevřel diskuzi. Zastupitelé se shodli na tom, že to nepovažují za překážku schválení
finanční podpory v požadované výši a to zejména vzhledem k tomu, že byl vždy zachován účel
čerpání příspěvku a jedná se tedy jen o formální nedostatek.
Zastupitelé Kateřina Ruszová, Jan Šrůt, David Hlouch, kteří jsou zároveň sami členy místních
spolků, nebo jsou členy jejich rodinní příslušníci, nahlásili možný střet zájmů.
Předsedající přistoupil k hlasování.

Návrh usnesení č. 4/12/2019:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje vyúčtování veřejné finanční podpory pro:
I.

spolek OS Tehov: Flétnička v MŠ Tehov

II.

spolek OS Tehov: Činnost ve 2.pololetí 2019

III.

Český rybářský svaz, MO Tehov: Činnost v roce 2019

IV.

Věra Dufková: Zájezd seniorů do Jindřichova Hradce

V.

Škola Taekwon-Do Kwang gae: Taekwon-Do v Tehově a podpora reprezentanta

VI.

Spojené osady Údolí Raků: Běh osadou

VII.

Spojené osady Údolí Raků: Společensko kulturní akce k 90.l založení osady
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VIII.

Spojené osady Údolí Raků: Turnaj stolní tenis

a to včetně výdajů hrazených příjemci podpory v roce 2019 před datem podání žádosti.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/12/2019 bylo schváleno.

Specifikace VFP pro rok 2020
M. Straka: Jako vždy na konci roku navrhuji schválit specifikaci veřejné finanční podpory na
následující rok dle předloženého podkladu.
K. Ruszová: Navrhuji změnu termínu třetího kola ze srpna na září, během prázdnin si spolky
často nestačí vše připravit z důvodu dovolených, a proto ve třetím kole žádné žádosti nepřijdou a
vyhlašujeme pak stejně čtvrté kolo během podzimu.

Návrh usnesení č. 5/12/2019:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje specifikaci VFP pro rok 2020 ve znění přílohy
č. 3. s termíny tří kol podání žádostí, a to 1. kolo: 16. 12. 2019 – 31. 1. 2020, 2. kolo: 1.– 31. 5.
2020 a 3. kolo: 1.– 30. 9. 2020.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/12/2019 bylo schváleno.

5) Cena vodného na rok 2020
Kalkulaci vodného na období od 1. 1. do 31. 12. 2020 poskytl provozovatel vodovodu, společnost
I.T.V. CZ, pro účastníky Dohody o stanovení jednotné ceny pro vodné v rámci provozní
působnosti společnosti provozovatele. Předsedající předal slovo Michalu Strakovi předsedovi
finančního výboru.
M. Straka: Návrh kalkulace ceny vodného je přílohou č. 4. Jednotná cena pro vodné je navržena
ve výši 40,50 Kč za 1m3 bez DPH. Navrhuji navýšit cenu o nájemné provozovateli ve výši 1,50 Kč
bez DPH za 1m3. Navýšení se skládá z částky 1,40 Kč do fondu obnovy vodovodů a kanalizaci,
který ze zákona obec musí plnit, a dále z částky 0,10 Kč pro tvorbu zisku, aby obec mohla
uplatnit odpočet DPH. Cena vodného pro koncové spotřebitele bude navýšena o DPH 15%
(celkem 48,3 Kč) v období 01-04/2020 a o DPH 10% (celkem 46,2 Kč) v období 05-12/2020 z
důvodu změny zákonné sazby DPH v průběhu roku 2020.
Předsedající po projednání přistoupil k hlasování.

Návrh usnesení č. 6/12/2019:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje pro rok 2020 navýšení ceny pro vodné o
nájemné ve výši 1,50 Kč ke kalkulované ceně bez DPH 40,50 Kč na celkovou cenu 42,00 Kč bez
DPH za 1m³.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
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6) Cena stočného na rok 2020
Starosta uvedl, že podklady pro výpočet ceny stočného pro rok 2020 ještě nejsou kompletně k
dispozici. Také vzhledem ke změně výše sazeb DPH v průběhu roku 2020 zmíněné v
předcházejícím bodu ještě není připravena kalkulace ceny stočného pro koncové spotřebitele.
Bod bude z uvedených důvodů projednán na začátku příštího roku.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

7) Informace finančního výboru
M. Straka: Na jednom z minulých jednání jsme probírali opravu místních komunikací v obci, která
pokročila a nyní je třeba uhradit fakturu za vykonané práce. V rozpočtu na úhradu prací chybí cca
340 tis. Kč, proto navrhuji daný paragraf na komunikace navýšit o 340 tis. Kč a zároveň navýšit
odhadovaný příjem z DPH o tutéž částku.
Nebyly vzneseny připomínky ani protinávrhy.
Předsedající přistoupil k hlasování.

Návrh usnesení č. 7/12/2019:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 (příloha č.5).
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/12/2019 bylo schváleno.

8) Odměny členům finančního výboru
Michal Straka navrhl oběma členům finančního (FV) jednorázovou odměnu 5 000,- Kč za kvalitní
práci nad rámec povinností člena FV v roce 2019.
Starosta navrhl pro předsedu FV M. Straku z týchž důvodů mimořádnou odměnu 10 000,- Kč.
Nebyly vzneseny připomínky ani protinávrhy.
Předsedající přistoupil k hlasování.

Návrh usnesení č. 8/12/2019:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje jednorázovou odměnu členům finančního
výboru a to ve výši 5.000 Kč pro Marcelu Konečnou, 5.000 Kč pro Martina Landu a 10.000 Kč pro
předsedu finančního výboru Michala Straku.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/12/2019 bylo schváleno.

M. Straka: Děkuji zastupitelstvu za ocenění naší práce. Dále bych se ještě zeptal, zda se plánují
nějaké odměny pro hasiče za jejich práci, v letošním rozpočtu jsem ještě nezaznamenal.
K. Ruszová: Ano, jako každoročně počítáme s alespoň malou finanční odměnou členům jednotky
dle uskutečněných výjezdů.
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Starosta: Ano, členům jednotky budou obdobně jako v předchozích letech za jejich obětavou
práci rozděleny odměny v celkové výši cca 15 tis Kč, přičemž budou opět rozděleny dle času
věnovaného práci v jednotce a výjezdům.

9) Výkup pozemků pod chodníkem Hasičská - Uhlíř
Předsedající uvedl bod: Po dokončení stavby chodníku Hasičská - Uhlíř byl vyhotoven na
základě zaměření geometrický plán pro majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou.
Vypořádání proběhne mezi obcí a panem Lehovcem a spol. Ligetprom v souladu se smlouvami
uzavřenými na základě usnesení zastupitelstva z května letošního roku a v souladu se
zveřejněným záměrem (příloha č. 6).
Předsedající otevřel diskuzi.
Předsedající přistoupil k hlasování.

Návrh usnesení č. 9/12/2019:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje úplatnou směnu a výkup pozemků pod
stavbou chodníku Hasičská - Na Uhlíři zpřesněných geometrickým plánem č. 1130-109/2019
(příloha č. 7) v katastrálním území Tehov u Říčan, a to za podmínek stanovených ve smlouvách
uzavřených na základě usnesení Zastupitelstva obce Tehov číslo 5/6/2019 a 6/6/2019.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/12/2019 bylo schváleno.

10) Obecně závazné vyhlášky obce Tehov
Předsedající uvedl bod a předal slovo místostarostce Kateřině Ruszové.
K. Ruszová: Dne 15. 10. 2019 Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, která nabude účinnosti 1. 1. 2020. K tomuto
datu je nutné novelizovat obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV) obce Tehov tak, aby byly s
touto novelou v souladu, týká se OZV 1/2010, 2/2010, 3/2010 a 4/2010. Návrhy OZV měli
zastupitelé v podkladech. Součástí návrhů jsou i mírné úpravy některých poplatků, které
předkládám zastupitelům k diskusi.
Předsedající přistoupil k postupnému projednání jednotlivých vyhlášek.

OZV o místním poplatku ze psů
M. Straka: V návrhu vyhlášky č. 1/2019 je určena různá sazba pro prvního a druhého (a každého
dalšího) psa. Z jakého důvodu? Považuji to za diskriminační, jsme na vesnici, nikoli na sídlišti.
Rovněž oznamuji možný střet zájmu, sám jsem majitelem dvou psů. Podotýkám, že neřeším výši
poplatku, ale rozdíl výše poplatku za prvního a druhého psa.
K. Ruszová: Návrh vychází ze stávající OZV 1/2010 obce Tehov, kde je to také takto rozděleno,
ve většině obcí je to obvyklé a pamatuje na to i zákon. Oproti OZV z roku 2010 je zde jen
navrženo navýšení o 100 Kč (tedy v návrhu 300 za 1.psa, 400 za 2. a každého dalšího psa), pro
seniory nad 65 let opět sleva 50%. Náklady na agendu, úklid po psech, distribuce sáčků na psí
exkrementy, náklady na řízení o zaběhlých psech a nalezených psech (ty lze účtovat majiteli jen
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v případě, že je nalezen), převyšují příjmy z poplatků, navíc v poplatku je zahrnuto každoroční
povinné očkování proti vzteklině v ceně 100 Kč. Principem je udržet poplatek na prvního psa co
nejníže (mít psa na vesnici je běžné) a zdražit případně druhého a dalšího psa téhož držitele (ten
už je určitým nadstandardem).
M. Landa: Myslím si, že to je vůči majitelům více psů nespravedlivé.
J. Novotný: Každý majitel psa má v některém období psy dva, zejména když jeden pes je již
starší, běžné je to třeba u loveckých psů.
K. Ruszová: Dva psi jsou i problematičtější z hlediska bezpečnosti, již se chovají jako smečka. Já
nepovažuji za spravedlivé sjednotit poplatek (který by tak musel být vyšší pro všechny) na úkor
majitelů jednoho hlídacího psa nebo psa společníka, jen proto, aby majitelé více psů, kteří beztak
za chov většího počtu psů utratí nemalé peníze, považovali poplatek za rovnoprávný. V zákoně
je opora pro navýšení poplatku za druhého a dalšího psa až o 50%. Nicméně přistupme k
hlasování. Postupně hlasujme o různých variantách znění OZV.
Starosta: Přestože zde zazněly relevantní argumenty pro i proti, nelze z nich snadno vyvodit
jasný závěr. Navrhuji držet se stávající struktury poplatku dle předloženého návrhu, ale
nezvyšovat ceny pro seniory, které jakékoliv zdražení zasáhne spolehlivě nejvíc, přitom příjem
obce by se takto zvýšil opravdu zanedbatelně.
Protinávrh Michala Straky: Změna v čl. 4, bod 1:
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a)

za jednoho psa

...........................................................................................300,- Kč,

b)

za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let .................................................150,- Kč.

Návrh usnesení č. 10/12/2019:
Zastupitelstvo obce Tehov se po projednání rozhodlo vydat podle § 10 písm. a) a d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v souladu s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místním
poplatku ze psů ve znění pozměňovacího návrhu.
Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti: 2 Zdrželi se: 2

Usnesení nebylo schváleno.

Protinávrh Davida Hloucha: Změna v čl. 4, bod 1:
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a)

za jednoho psa

............................................................................................300,- Kč,

b)

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ...........................................400,- Kč,

c)

za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let .................................................100,- Kč,

d)

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let
……………………….........................................................................................150,- Kč.
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Návrh usnesení č. 10/12/2019:
Zastupitelstvo obce Tehov se po projednání rozhodlo vydat podle § 10 písm. a) a d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v souladu s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místním
poplatku ze psů ve znění pozměňovacího návrhu č. 2 (příloha č. 8).
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 1 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/12/2019 bylo schváleno.

OZV o místním poplatku z pobytu
K. Ruszová: Seznámila přítomné s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, o místním
poplatku z pobytu (příloha č. 9).
Zastupitelé návrh projednali. Bez protinávrhů.
Předsedající přistoupil k hlasování.

Návrh usnesení č. 11/12/2019:
Zastupitelstvo obce Tehov se po projednání rozhodlo vydat podle § 10 písm. a) a d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v souladu s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním
poplatku z pobytu (příloha č. 9).
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/12/2019 bylo schváleno.

OZV o místním poplatku ze vstupného
K. Ruszová: Seznámila přítomné s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, o místním
poplatku ze vstupného (příloha č. 10).
Zastupitelé návrh projednali. Bez protinávrhů.
Předsedající přistoupil k hlasování.

Návrh usnesení č. 12/12/2019:
Zastupitelstvo obce Tehov se po projednání rozhodlo vydat podle § 10 písm. a) a d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v souladu s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním
poplatku ze vstupného (příloha č. 10).
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/12/2019 bylo schváleno.

OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
K. Ruszová: Seznámila přítomné s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství (příloha č. 11).
Zastupitelé návrh projednali. Bez protinávrhů.
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Předsedající přistoupil k hlasování.

Návrh usnesení č. 13/12/2019:
Zastupitelstvo obce Tehov se po projednání rozhodlo vydat podle § 10 písm. a) a d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v souladu s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství (příloha č. 11).
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/12/2019 bylo schváleno.

Starosta poděkoval K. Ruszové za přípravu komplexní úpravy obecně závazných vyhlášek.

11) Různé
Starosta informoval zastupitele o žádosti Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Vlašim o
příspěvek na činnost. V loňském roce jsme přispěli částkou 5000 Kč, záchranná stanice pro volně
žijící živočichy ve Vlašimi připravila dětem z naší ZŠ exkurzi v léčebné (jinak veřejnosti
nepřístupné) části stanice pro poraněná divoce žijící zvířata.
Rozhodnutí o příspěvku bylo odloženo na příští jednání zastupitelstva, kde mu bude věnován
samostatný bod, aby mohlo být případně schváleno usnesení.

12) Diskuze
V diskusi nebyl příspěvek.

Předsedající poděkoval všem přítomným za účast na zasedání,
popřál všem klidný zbytek adventu, požehnané svátky a mnoho štěstí do
nového roku,
a ukončil zasedání ve 23:27 hodin.
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Přílohy zápisu
Příloha č. 1: Prezenční listina
Příloha č. 2: Rozpočet obce Tehov na rok 2020
Příloha č. 3: Specifikace VFP pro rok 2020
Příloha č. 4: Kalkulace ceny vodného pro rok 2020
Příloha č. 5: Rozpočtové opatření č. 5/2019
Příloha č. 6: Záměr směny pozemků (chodník)
Příloha č. 7: Geometrický plán č. 1130-109/2019
Příloha č. 8: OZV 1/2019 o místním poplatku ze psů
Příloha č. 9: OZV 2/2019 o místním poplatku z pobytu
Příloha č. 10: OZV 3/2019 o místním poplatku ze vstupného
Příloha č. 11: OZV 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Přehled schválených usnesení
Usnesení č. 1/12/2019:
Zastupitelstvo obce Tehov určuje zapisovatelkou Kateřinu Ruszovou a ověřovateli zápisu Martina
Landu a Marcelu Konečnou.
Usnesení č. 2/12/2019:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje program zasedání zastupitelstva ve znění navržených
úprav:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
2) Schválení programu
3) Rozpočet obce pro rok 2020
4) Veřejná finanční podpora
5) Cena vodného na rok 2020
6) Cena stočného na rok 2020
7) Informace finančního výboru
8) Odměny členům finančního výboru
9) Výkup pozemků pod chodníkem Hasičská - Uhlíř
10) Obecně závazné vyhlášky obce Tehov
11) Různé
12) Diskuze
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Usnesení č. 3/12/2019:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje rozpočet obce Tehov na rok 2020 ve znění
přílohy č. 2.
Usnesení č. 4/12/2019:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje vyúčtování veřejné finanční podpory pro:
I.

spolek OS Tehov: Flétnička v MŠ Tehov

II.

spolek OS Tehov: Činnost ve 2.pololetí 2019

III.

Český rybářský svaz, MO Tehov: Činnost v roce 2019

IV.

Věra Dufková: Zájezd seniorů do Jindřichova Hradce

V.

Škola Taekwon-Do Kwang gae: Taekwon-Do v Tehově a podpora reprezentanta

VI.

Spojené osady Údolí Raků: Běh osadou

VII.

Spojené osady Údolí Raků: Společensko kulturní akce k 90.l založení osady

VIII.

Spojené osady Údolí Raků: Turnaj stolní tenis

a to včetně výdajů hrazených příjemci podpory v roce 2019 před datem podání žádosti.
Usnesení č. 5/12/2019:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje specifikaci VFP pro rok 2020 ve znění přílohy
č. 3. s termíny tří kol podání žádostí, a to 1. kolo: 16. 12. 2019 – 31. 1. 2020, 2. kolo: 1.– 31. 5.
2020 a 3. kolo: 1.– 30. 9. 2020.
Usnesení č. 6/12/2019:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje pro rok 2020 navýšení ceny pro vodné o
nájemné ve výši 1,50 Kč ke kalkulované ceně bez DPH 40,50 Kč na celkovou cenu 42,00 Kč bez
DPH za 1m³.
Usnesení č. 7/12/2019:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 (příloha č.5).
Usnesení č. 8/12/2019:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje jednorázovou odměnu členům finančního
výboru a to ve výši 5.000 Kč pro Marcelu Konečnou, 5.000 Kč pro Martina Landu a 10.000 Kč pro
předsedu finančního výboru Michala Straku.
Usnesení č. 9/12/2019:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje úplatnou směnu a výkup pozemků pod
stavbou chodníku Hasičská - Na Uhlíři zpřesněných geometrickým plánem č. 1130-109/2019
(příloha č. 7) v katastrálním území Tehov u Říčan, a to za podmínek stanovených ve smlouvách
uzavřených na základě usnesení Zastupitelstva obce Tehov č. 5/6/2019 a 6/6/2019.
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Usnesení č. 10/12/2019:
Zastupitelstvo obce Tehov se po projednání rozhodlo vydat podle § 10 písm. a) a d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v souladu s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místním
poplatku ze psů ve znění pozměňovacího návrhu č. 2 (příloha č. 8).
Usnesení č. 11/12/2019:
Zastupitelstvo obce Tehov se po projednání rozhodlo vydat podle § 10 písm. a) a d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v souladu s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním
poplatku z pobytu (příloha č. 9).
Usnesení č. 12/12/2019:
Zastupitelstvo obce Tehov se po projednání rozhodlo vydat podle § 10 písm. a) a d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v souladu s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním
poplatku ze vstupného (příloha č. 10).
Usnesení č. 13/12/2019:
Zastupitelstvo obce Tehov se po projednání rozhodlo vydat podle § 10 písm. a) a d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v souladu s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství (příloha č. 11).

Zápis byl vyhotoven dne 16. 12. 2019

Zapisovatel:

Kateřina Ruszová

Ověřovatelé:

Martin Landa,

Marcela Konečná,

Starosta obce:

David Hlouch
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