Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 19 (14. 12. 2020)

Obec Tehov, okr. Praha-východ
Zastupitelstvo obce Tehov
Zápis č. 19
Ze zasedání Zastupitelstva obce Tehov konaného dne 14. prosince 2020 od 20:00
ve společenském sále Obecního úřadu Tehov
Přítomni:

David Hlouch, Martin Landa, Marcela Konečná, Michal Straka, Jakub Kajzler,
Petr Zajíček, Kateřina Ruszová a Jakub Novotný

Nepřítomni (omluveni): Jiří Pilný
Zastupitelstvo obce Tehov je usnášeníschopné.
Zahájení zasedání
Zasedání Zastupitelstva obce Tehov (dále též jako ”zastupitelstvo”) bylo zahájeno v 20:03
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). Předsedající konstatoval, že zápis ze zasedání č. 18 byl zveřejněn na úřední
desce a nebyly k němu vzneseny připomínky. Předsedající poděkoval přítomným, že dbají
hygienických předpisů, jsou vybaveni rouškami a upozornil přítomné zastupitele i veřejnost,
že v předsálí je k dispozici dezinfekce na ruce a rezervní jednorázové roušky.
1. URČENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU ZE ZASEDÁNÍ

a) Zapisovatelem byl předsedajícím navržen Jakub Kajzler, ověřovateli Kateřina
Ruszová a Martin Landa. Navržení nominaci přijímají. Bez protinávrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje zapisovatelem zasedání Jakuba Kajzlera
a ověřovateli zápisu Martina Landu a Kateřinu Ruszovou.
Výsledek hlasování:

Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 1/19/2020 SCHVÁLENO

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU

a) Starosta: Navrhuji předřadit bod Schválení obsahu změn č. 1, 2 a 3 územního
plánu Tehov jako bod 3
b) Starosta: Navrhuji odložit bod „Schválení ceny stočného na rok 2021“ na lednové
zasedání, neboť nemáme ještě všechny podklady pro určení ceny
c) Michal Straka: Z názvu bodu „Rozpočet 2021 a rozpočtový výhled“ navrhuji
vyřadit část „a rozpočtový výhled“.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje program zasedání zastupitelstva v upraveném
znění.
Výsledek hlasování:

Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 2/19/2020 SCHVÁLENO

Schválený program zasedání:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
2. Schválení programu
3. Schválení obsahu změn č. 1, 2 a 3 územního plánu Tehov
4. Veřejná finanční podpora: vyúčtování 2020 a pravidla pro rok 2021
5. Rozpočet obce na rok 2021
6. Darovací smlouva o nabytí pozemků 192/2 a 225/20 (součásti veřejného
prostranství)
7. Darovací smlouva o nabytí nemovitosti č. ev. 69 (dle zveřejněného záměru)
8. Darovací smlouva o nabytí pozemku p. č. 406/6 (oddělením od 406/2, součást
veřejného prostranství)
9. Cena vodného pro rok 2021
10. Ceny za odpady pro rok 2021
11. Odměny členům JSDH a výborů ZO
12. Smlouva o kontokorentním úvěru
13. Různé
14. Diskuze
3. SCHVÁLENÍ OBSAHU ZMĚN Č. 1, 2 A 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEHOV
a) Starosta předal slovo pořizovateli územního plánu ing. arch. Radku Bočkovi
b) Ing. arch. Radek Boček: jedná se o první úpravy nového územního plánu, po
formální stránce jsou všechny tři změny totožné. Doporučuji jít cestou tzv.
zkráceného pořízení, kdy se současně schvaluje zadání i obsah změny územního
plánu. Obsahové změny jsou 3. Změna č. 1 má dvě části:
1. První změna se týká vypuštění plochy K10 (pás zeleně nad ulicí na Sekyře)
2. Vypuštění povinnosti napojení na centrální zásobování pitnou vodou a na
kanalizační síť u lokality Z14.
c) Tyto dvě změny vycházejí z rozhodnutí krajského soudu, nicméně jeden ze
soudních sporů stále trvá (u Nejvyššího správního soudu), a tím je způsobena tato
poměrně dlouhá prodleva mezi rozhodnutím krajského soudu a přijímanou
změnou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání
I. bere na vědomí
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projednaný návrh obsahu změny č. 1 územního plánu Tehov dle přílohy č. 2;
II. schvaluje
obsah změny č. 1 územního plánu Tehov a zkrácený postup pořízení změny dle ust.
§§ 55a-55c stavebního zákona.
Výsledek hlasování:

Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 3/19/2020 SCHVÁLENO

d) Ing. arch. Boček: Změna č. 2 se týká většího počtu úprav:
1. Změna způsobu využití pozemků v centrální části Tehova, kde se rozšiřuje
plocha občanské vybavenosti,
2. zastropení minimální výměry parcel, a tím počtu bytových jednotek v
jednom rodinném domě,
3. zrušení podmínky zákazu oplocování v rekreační lokalitě Třešňovka,
pokud oplocení funkčně souvisí s přípustným využitím, např. stavbou
učebny základní/mateřské školy,
4. vymezení pásu veřejné zeleně coby plochy smíšené nezastavěného území
na jihovýchodním okraji sídla Tehov (dnešní pás K10 a k tomu nový pás
zeleně pod bloky bydlení Z13a, Z13b, Z13c),
5. změna umožňující na stávajících bytových domech možnost půdních
vestaveb,
6. stanovení podmínky velikosti pozemku pro RD, kdy kromě dosavadní
podmínky 600-1200 m2 musí splňovat také podmínku minimální velikosti
stavebního pozemku 500 m2 na každou 1 bytovou jednotku.
7. Jakub Kajzler: Hlásím střet zájmů, jelikož bydlím v bytovém domě a jedna
ze změn se týká právě bytových domů.
8. Starosta: V tomto smyslu jsou při schvalování územního plánu a jeho změn
v podstatě ve střetu zájmu všichni zastupitelé, protože bydlí v Tehově.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání
I. bere na vědomí
projednaný návrh obsahu změny č. 2 územního plánu Tehov dle přílohy č. 3;
II. schvaluje
obsah změny č. 2 územního plánu Tehov a zkrácený postup pořízení změny dle ust.
§§ 55a-55c stavebního zákona.
Výsledek hlasování:

Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 4/19/2020 SCHVÁLENO

9. Změna č. 3 vychází z návrhu žadatele p. Kočky. Na základě této žádosti by
mělo dojít k úpravě zastavitelné plochy pod nemovitostí, která již existuje,
nicméně z části leží na lesních pozemcích. Tato změna je prvním krokem
k ustanovení souladu skutečného stavu s územním plánem.
3

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 19 (14. 12. 2020)

10. Jakub Kajzler: Jaké kroky budou následovat, budou zastupitelé o vydání či
nevydání těchto změn ještě hlasovat?
11. Ing. arch. Boček: Ano, po zpracování změn projektantem, projednání a
dalších legislativou požadovaných krocích bude zastupitelstvo hlasovat o
přijetí či nepřijetí těchto úprav. Nejdříve se tak stane v srpnu roku 2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání
I. bere na vědomí
projednaný návrh obsahu změny č. 3 územního plánu Tehov dle přílohy č. 4;
II. schvaluje
obsah změny č. 3 územního plánu Tehov a zkrácený postup pořízení změny dle ust.
§§ 55a-55c stavebního zákona.
Výsledek hlasování:

Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 5/19/2020 SCHVÁLENO

4. VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA: VYÚČTOVÁNÍ 2020 A PRAVIDLA VFP PRO ROK 2021
a) Michal Straka: Z důvodu pandemie covid došlo k situaci, kdy nebyly využity
poskytnuté prostředky a to pro OS Tehov v rámci projektu Svatojánek, peníze byly
vráceny na účet obce a vyúčtování bylo tedy podáno s nulou.
b) V rámci podpory OS Tehov na činnost v prvním pololetí byly prostředky využity a
vyúčtování bylo podáno v pořádku.
c) Kateřina Ruszová: hlásím střet zájmů jako členka OS Tehov.
d) V letošním roce byla zrušena většina aktivit spolku kvůli onemocnění covid,
veřejnou finanční podporu spolek využil na fixní náklady jako je pronájem
keramické dílny a pojištění.
e) Michal Straka: Další vyúčtování je od Českého rybářského svazu, který rovněž
nevyužil celou přislíbenou částku. Nevyčerpanou dotaci vrátil na účet obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje vyúčtování poskytnuté Veřejné
finanční podpory spolku Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Tehov na akci
“činnost spolku v roce 2020” (příloha č. 5).
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/19/2020 SCHVÁLENO

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje vyúčtování poskytnuté Veřejné
finanční podpory spolku OS Tehov na akci “činnost spolku v 1. pololetí 2020”
(příloha č. 6).
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/19/2020 SCHVÁLENO
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje vyúčtování poskytnuté Veřejné
finanční podpory spolku OS Tehov na akci “Svatojánek” (příloha č. 7).
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/19/2020 SCHVÁLENO
a) Michal Straka: Dále musíme schválit specifikaci Veřejné finanční podpory na rok
2021. Podmínky zůstávají totožné jako v letošním roce, termíny pro podávání
žádostí jsou následující:
1. 1. kolo: 16. 12. 2020 – 31. 1 .2021
2. 2. kolo: 1. 5. 2021 – 31. 5. 2021
3. 3. kolo: 1. 9. 2021 – 30. 9. 2021
4. další kola mohou být vypsána dodatečně, případně již vyhlášená zrušena,
na základě rozhodnutí starosty obce

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje specifikaci Veřejné finanční
podpory pro rok 2021 (příloha č. 8).
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/19/2020 SCHVÁLENO

5. ROZPOČET OBCE NA ROK 2021
a) Michal Straka: Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce, plánujeme jej jako
přebytkový, nicméně návrh neobsahuje financování většiny investic, které se
budou upravovat rozpočtovými opatřeními.
b) Zároveň je z důvodu nejistých příjmů rozpočtován velmi konzervativně. Případné
dodatečné investice mohou být kryty zůstatky na bankovních účtech nebo
čerpáním úvěru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje rozpočet obce pro rok 2021
(příloha č. 9).
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10/19/2020 SCHVÁLENO

6. DAROVACÍ SMLOUVA O NABYTÍ POZEMKŮ 192/2 A 225/20 (SOUČÁSTI VEŘEJNÉHO
PROSTRANSTVÍ)
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a) Starosta: Společnost Dolče Group, a.s. nabídla obci darem dva pozemky u ulice
Všestarská, oba navazují na obecní pozemky a jsou součástí veřejných
prostranství. Obec pouze zaplatí náklady související s převodem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje darovací smlouvu o bezúplatném
nabytí pozemků parc. č. 192/2 a 225/20 v katastrálním území Tehov u Říčan
(příloha č. 10).
Výsledek hlasování:

Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 11/19/2020 SCHVÁLENO

7. DAROVACÍ SMLOUVA O NABYTÍ NEMOVITOSTI Č. EV. 69 (DLE ZVEŘEJNĚNÉHO ZÁMĚRU)
b) Starosta: Druhá darovací smlouva se týká nemovitosti v osadě Údolí Raků, která je
v soukromém vlastnictví. Nemovitost – chata – stojí na obecních pozemcích,
protože v minulosti nedošlo k odkoupení těchto pozemků jejich nájemcem. Majitel
daruje chatu obci, na oplátku získá služebnost užívání pro danou nemovitost a
nebude platit nájemné.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje darovací smlouvu o bezúplatném
nabytí nemovitosti č. ev. 69 v katastrálním území Tehov u Říčan a zřízení
služebnosti užívání v souladu se zveřejněným záměrem (příloha č. 11).
Výsledek hlasování:

Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 12/19/2020 SCHVÁLENO

8. DAROVACÍ SMLOUVA O NABYTÍ POZEMKU P. Č. 406/6 (ODDĚLENÍM OD 406/2, SOUČÁST
VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ)
c) Starosta: Poslední pozemek se nachází v ulici Ladova na křižovatce s ulicí
Panskou. Pozemek o celkové ploše 6 m2 je součástí veřejného prostranství,
oddělením a darováním se dává do souladu faktický a majetkoprávní stav.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje darovací smlouvu o bezúplatném
nabytí pozemku parc. č. 406/6 vzniklého oddělením pozemku 406/2 Geometrickým
plánem č. 1150-63/2020 ze dne 26. 6. 2020 vše v katastrálním území Tehov u Říčan
(příloha č. 12)
Výsledek hlasování:

Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 13/19/2020 SCHVÁLENO

9. CENA VODNÉHO NA ROK 2021
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d) Starosta: Cena se stanovuje na základě ceny kalkulované provozovatelem
(společností I.T.V. stoprocentně vlastněné Svazkem obcí Region Jih) a dohody o
jednotné ceně pro vodné na rok 2021 schválené valnou hromadou svazku,
navýšené o příspěvek do fondu obnovy.
e) Navrhujeme stanovit cenu vodného na rok 2021 ve výši 42,50 Kč bez DPH na
1m3, což odpovídá meziročnímu navýšení o 0,50 Kč/m3 (bez DPH).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje pro rok 2021 navýšení ceny pro
vodné o nájemné ve výši 1,49 Kč ke kalkulované ceně bez DPH 41,01 Kč na
celkovou cenu 42,50 Kč bez DPH za 1m³.
Výsledek hlasování:

Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 14/19/2020 SCHVÁLENO

10. CENA ZA ODPADY NA ROK 2021
a) Starosta: V letošním roce proběhlo výběrové řízení na dodavatele svozu a
likvidace odpadů, do něhož nebyla podána žádná nabídka, tedy ani od stávajícího
dodavatele služeb, společnosti FCC, který následně jednostranně zvýšil ceny. Ve
svozovém hospodářství se bohužel jedná o zavedenou praxi, která nese známky
kartelových dohod, ke zvyšování cen služeb však dochází napříč obory a odpady
nejsou výjimkou. Aktuálně probíhá příprava na vypsání nového výběrového řízení
dle zákona o zadávání veřejných zakázek a současně prověřujeme ve spolupráci
s dalšími
obcemi
možnost
zřízení
vlastní
svozové
společnosti.
Současně vstupuje od 1. ledna v platnost nový zákon o odpadech, který nastavuje
nová, přísnější pravidla pro likvidaci odpadů a jejich plnění váže mj. na výši
poplatků za skládkování. V dalších letech se tak bude soustavně zvyšovat tlak na
separaci odpadu a samosprávy budou nuceny odpadové hospodářství novým
pravidlům dále přizpůsobovat.
b) Místostarostka: Na základě nových cen za svoz, které nám předložila svozová
společnost FCC, jsme nuceni i my upravit nově ceny za svoz komunálního
odpadu. Podstatnou část nákladu svozu zahrnuje samotný výklop popelnice, který
se téměř neliší mezi jednotlivými velikostmi popelnice. Z přesné evidence
svážených nádob můžeme spravedlivěji stanovit cenu vývozu jednotlivých typů a
frekvenci svozů, aby co nejlépe odpovídala nákladům na daný svoz.
c) K nejvyššímu nárůstu cen dochází u malých 80l popelnic, protože poplatek za
jejich svoz byl dosud výrazně nižší než skutečné náklady. Naopak pouze malé
zdražení dolehne na 14 denní svoz 120l popelnice a poplatky za sdílené nádoby v
osadách a na shromaždišti. Nově je možnost 14 denního svozu nádob 240l.
d) Další změny nás čekají v příštím roce, protože k 1. lednu vstupuje v účinnost nový
odpadový zákon, který však dosud nemá schválené prováděcí vyhlášky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2020, kterou se stanoví poplatek za zajišťování režimu nakládání s komunálním
odpadem na území obce Tehov (příloha č. 13).
Výsledek hlasování:

Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
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Usnesení č. 15/19/2020 SCHVÁLENO
11. ODMĚNY ČLENŮM JSDH A VÝBORŮ ZO
e) Starosta: Chtěl bych informovat přítomné, že budou obdobně jako v minulých
letech mezi aktivními členy jednotky dobrovolných hasičů Tehov předány odměny
za činnost v roce 2020 v celkové výši cca 40 tis. Kč a to dle podílu na činnosti
jednotky během celého roku.
f) Dále navrhuji odměny některým členům výborů obce za práci nad rámec běžné
činnosti členů výborů
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje jednorázové finanční dary:
předsedovi finančního výboru Michalu Strakovi za účetní poradenství a servis nad
rámec činnosti finančního výboru ve výši 6000,- Kč,
členům finančního výboru Marcele Konečné a Martinu Landovi za operativní
výpomoc obecnímu úřadu s finančními otázkami, každému ve výši 4000,- Kč, a
zastupiteli Jakubu Kajzlerovi za pravidelné plnění role zapisovatele zasedání
Zastupitelstva obce Tehov ve výši 3000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 16/19/2020 SCHVÁLENO

12. SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU
a) Starosta: V minulých letech jsme měli k dispozici kontokorentní úvěr, který jsme
však nikdy nepoužili. Nicméně vzhledem k nejistému výhledu příjmů navrhuji
prodloužení této smlouvy.
b) Michal Straka: Jedná se opravdu o pojistku, za kterou nic neplatíme, pokud ji
nečerpáme.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje smlouvu o kontokorentním
úvěru (příloha č. 14).
Výsledek hlasování:

Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 17/19/2020 SCHVÁLENO

13. RŮZNÉ
Získání dotace 2,7 mil. Kč na učebnu Základní školy
 Starosta: Po zdlouhavém jednání s poskytovatelem dotace se nám podařilo úspěšně
završit administraci dotace z IROP na novou učebnu ZŠ ve výši 2,69 mil. Kč, částka
již byla připsána na účet obce u ČNB.
Získání dotace 2,3 mil. Kč na rekonstrukci ulic Ke Skalce a Ladova
 Starosta: Dále se podařilo dokončit řízení o poskytnutí dotace MMR na opravu
komunikací ulic Ke Skalce a Ladova ve výši 2,305 mil. Kč. Částka byla na účet obce u
ČNB připsána dnes.
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Užitkový elektromobil pro Technické služby Tehov
 V pátek v pátek 11. 12. proběhlo hodnocení podaných nabídek do veřejné zakázky
malého rozsahu na užitkový elektromobil pro technické služby. Na otevřenou výzvu
přišla 1 nabídka, bez formálních vad s nabídkovou cenou: 1 557 000,- Kč bez DPH
(TST s.r.o. je plátcem DPH).
 Po podpisu smlouvy by mělo být vozidlo doručeno ve lhůtě do 8 týdnů a nahradí tak
dosluhující multikáru.
COVID19 – podpora
 Stejně jako v první vlně pandemie COVID19 jsme nájemci obecní hospody odpustili
nájemné.
Esíčko – bodová závada na krajské silnici III/1011
 Po krajských volbách dochází k obnovení aktivity KSÚS (o projektu jednáme a
urgujeme jej na kraji již 6. rokem!) a zítra proběhne na naši žádost koordinační
schůzka k dalšímu postupu projektu.
14. DISKUZE
Starosta poděkoval přítomným a ukončil zasedání ve 22:50

SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje zapisovatelem zasedání Jakuba Kajzlera
a ověřovateli zápisu Martina Landu a Kateřinu Ruszovou.
Usnesení č. 1/19/2020 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje program zasedání zastupitelstva v upraveném
znění.
Usnesení č. 2/19/2020 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání
I. bere na vědomí
projednaný návrh obsahu změny č. 1 územního plánu Tehov dle přílohy č. 2;
II. schvaluje
obsah změny č. 1 územního plánu Tehov a zkrácený postup pořízení změny dle ust. §§
55a-55c stavebního zákona.
Usnesení č. 3/19/2020 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání
I. bere na vědomí
projednaný návrh obsahu změny č. 2 územního plánu Tehov dle přílohy č. 3;
II. schvaluje
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obsah změny č. 2 územního plánu Tehov a zkrácený postup pořízení změny dle ust. §§
55a-55c stavebního zákona.
Usnesení č. 4/19/2020 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání
I. bere na vědomí
projednaný návrh obsahu změny č. 3 územního plánu Tehov dle přílohy č. 4;
II. schvaluje
obsah změny č. 3 územního plánu Tehov a zkrácený postup pořízení změny dle ust.
§§ 55a-55c stavebního zákona.
Usnesení č. 5/19/2020 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje vyúčtování poskytnuté Veřejné
finanční podpory spolku Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Tehov na akci
“činnost spolku v roce 2020” (příloha č. 5).
Usnesení č. 6/19/2020 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje vyúčtování poskytnuté Veřejné
finanční podpory spolku OS Tehov na akci “činnost spolku v 1. pololetí 2020” (příloha
č. 6).
Usnesení č. 7/19/2020 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje vyúčtování poskytnuté Veřejné
finanční podpory spolku OS Tehov na akci “Svatojánek” (příloha č. 7).
Usnesení č. 8/19/2020 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje specifikaci Veřejné finanční
podpory pro rok 2021 (příloha č. 8).
Usnesení č. 9/19/2020 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje rozpočet obce pro rok 2021 (příloha
č. 9).
Usnesení č. 10/19/2020 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje darovací smlouvu o bezúplatném
nabytí pozemků parc. č. 192/2 a 225/20 v katastrálním území Tehov u Říčan (příloha č.
10).
Usnesení č. 11/19/2020 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje darovací smlouvu o bezúplatném
nabytí nemovitosti č. ev. 69 v katastrálním území Tehov u Říčan a zřízení služebnosti
užívání v souladu se zveřejněným záměrem (příloha č. 11).
Usnesení č. 12/19/2020 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje darovací smlouvu o bezúplatném
nabytí pozemku parc. č. 406/6 vzniklého oddělením pozemku 406/2 Geometrickým
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plánem č. 1150-63/2020 ze dne 26. 6. 2020 vše v katastrálním území Tehov u Říčan
(příloha č. 12)
Usnesení č. 13/19/2020 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje pro rok 2021 navýšení ceny pro
vodné o nájemné ve výši 1,49 Kč ke kalkulované ceně bez DPH 41,01 Kč na celkovou
cenu 42,50 Kč bez DPH za 1m³.
Usnesení č. 14/19/2020 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.
1/2020, kterou se stanoví poplatek za zajišťování režimu nakládání s komunálním
odpadem na území obce Tehov (příloha č. 13).
Usnesení č. 15/19/2020 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje jednorázové finanční dary:
předsedovi finančního výboru Michalu Strakovi za účetní poradenství a servis nad
rámec činnosti finančního výboru ve výši 6000,- Kč,
členům finančního výboru Marcele Konečné a Martinu Landovi za operativní výpomoc
obecnímu úřadu s finančními otázkami, každému ve výši 4000,- Kč, a
zastupiteli Jakubu Kajzlerovi za pravidelné plnění role zapisovatele zasedání
Zastupitelstva obce Tehov ve výši 3000,- Kč.
Usnesení č. 16/19/2020 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje smlouvu o kontokorentním úvěru
(příloha č. 14).
Usnesení č. 17/19/2020 SCHVÁLENO
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SEZNAM PŘÍLOH:
Příloha č. 1 – Prezenční listina
Příloha č. 2 – Návrh změny územního plánu č. 1
Příloha č. 3 - Návrh změny územního plánu č. 2
Příloha č. 4 - Návrh změny územního plánu č. 3
Příloha č. 5 - Vyúčtování poskytnuté Veřejné finanční podpory spolku Český rybářský svaz,
z.s., místní organizace Tehov na akci “činnost spolku v roce 2020”
Příloha č. 6 - vyúčtování poskytnuté Veřejné finanční podpory spolku OS Tehov na akci
“činnost spolku v 1. pololetí 2020”
Příloha č. 7 - vyúčtování poskytnuté Veřejné finanční podpory spolku OS Tehov na akci
“Svatojánek”
Příloha č. 8 – Specifikace VFP pro rok 2021
Příloha č. 9 – Rozpočet obce Tehov pro rok 2021
Příloha č. 10 - Darovací smlouva o bezúplatném nabytí pozemků parc. č. 192/2 a 225/20 v
katastrálním území Tehov u Říčan
Příloha č. 11 - Darovací smlouva o bezúplatném nabytí nemovitosti č. ev. 69 v katastrálním
území Tehov u Říčan a zřízení služebnosti užívání v souladu se zveřejněným záměremPříloha č. 12 - Darovací smlouva o bezúplatném nabytí pozemku parc. č. 406/6 vzniklého
oddělením pozemku 406/2 Geometrickým plánem č. 1150-63/2020 ze dne 26. 6. 2020 vše v
katastrálním území Tehov u Říčan (příloha č. 12)
Příloha č. 13 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se stanoví poplatek za zajišťování
režimu nakládání s komunálním odpadem na území obce Tehov
Příloha č. 14 - Smlouvu o kontokorentním úvěru

Zapsal:

Jakub Kajzler

Ověřovatelé:

Martin Landa
Kateřina Ruszová

Starosta obce:

David Hlouch
Zápis byl vyhotoven dne 14. 12. 2020
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