Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 17 (10. 09. 2020)

Obec Tehov, okr. Praha-východ
Zastupitelstvo obce Tehov
Zápis č. 17
Ze zasedání Zastupitelstva obce Tehov konaného dne 10. září 2020 od 20:00 v zasedací
místnosti Obecního úřadu Tehov
Přítomni:

David Hlouch, Martin Landa, Jiří Pilný, Marcela Konečná, Kateřina Ruszová,
Michal Straka, Jakub Kajzler a Jakub Novotný

Nepřítomni (omluveni): Petr Zajíček
Zastupitelstvo obce Tehov je usnášeníschopné.
Zahájení zasedání
Zasedání Zastupitelstva obce Tehov (dále též jako ”zastupitelstvo”) bylo zahájeno v 20:06
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. 16 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. 1/17/2020 SCHVÁLENO

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU

a) Bez návrhu na úpravu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje program zasedání zastupitelstva v navrženém
znění.
Výsledek hlasování:

Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 2/17/2020 SCHVÁLENO

Schválený program zasedání:
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1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
2. Schválení programu
3. Kulturní výbor - změna složení
4. Příspěvek na docházku dětí do MŠ
5. Prodej části pozemku parc. č. 405/2 dle zveřejněného záměru
6. Závěrečný účet svazku obcí Ladův kraj za rok 2019
7. Žádost o příspěvek - Domov Clementas
8. Dodatek VPS - ZŠ Nerudova
9. Informace finančního výboru (rozpočtové opatřeni, veřejná finanční podpora apod.)
10. Dotace ze Středočeského Fondu obnovy venkova
11. Různé
12. Diskuze
3. KULTURNÍ VÝBOR - ZMĚNA SLOŽENÍ
a) Starosta: Vzhledem ke změně ve složení zastupitelstva obce - odchod Jana Šrůta,
který byl zároveň členem školského výboru a bohužel již v Tehově nežije, musíme
učinit změnu ve složení kulturního výboru. Navrhuji jako členku paní Věru Pilnou,
která se této činnosti věnovala již coby bývalá referentka úřadu. Paní Pilná tuto
nominaci přijala.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov bere na vědomí ukončení členství Jana Šrůta v Kulturním a
školském výboru a jmenuje na jeho místo Bc. Věru Pilnou, DiS.
Výsledek hlasování:

Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 3/17/2020 SCHVÁLENO

4. PŘÍSPĚVEK NA DOCHÁZKU DĚTÍ DO MŠ
a) Místostarostka: Příspěvek navrhuji koncipovat stejně jako v minulém školním
roce. Předškolní zařízení - obecně nemusí jít o předškolní zařízení schválené
MŠMT, je na rodičích, jaké formě vzdělávání dětí dávají přednost. Příspěvek je
navržen tak, aby na něj měly nárok děti od dovršení věku 3 let. Netýká se
předškoláků, které musíme přijmout do obecní MŠ a pro něž kapacita dostačuje.
Příjemcem dotace je předškolní zařízení. Rodič je pouze žadatel - dotace putuje
přímo do předškolního zařízení, jak vyplývá z návrhu usnesení. Sám rodič si hlídá
vrácení příspěvku, pokud dítě přestane zařízení navštěvovat. Na daný měsíc lze
získat podporu pochopitelně jen jednou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje poskytnutí účelového příspěvku pro školní rok
2020/21 z rozpočtu obce Tehov ve výši 1500,- Kč měsíčně na docházku dětí narozených
v rozmezí 1. 9. 2015 až 31. 8. 2018, a to nejdříve od kalendářního měsíce následujícího
po dni dovršení 3 let věku dítěte, do předškolního zařízení, které není zřízeno městem či
obcí.
Tento finanční příspěvek je poskytován po splnění níže uvedených podmínek:


dítě i jeho zákonný zástupce mají platný trvalý pobyt v Tehově po celou dobu
poskytování příspěvku,
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zákonný zástupce dítěte má se zařízením sjednanou pravidelnou měsíční
docházku dítěte,



poskytnutí příspěvku žádá zákonný zástupce dítěte, lze žádat kdykoli v průběhu
školního roku, součástí žádosti je potvrzení zařízení o sjednané docházce (počet
dní v týdnu) a o výši školného,



příspěvek bude přiznán na docházku v době od měsíce následujícího po měsíci,
kdy byla žádost podána, výjimkou je září, kdy pro žádosti podané do 14. 10. 2020
může být příspěvek přiznán od 1. 9. 2020,



fakturu vystaví předškolní zařízení, lze i na více měsíců současně,



při zkrácené docházce (méně než 5 dní v týdnu) bude výše příspěvku poměrově
krácena,



příspěvek bude přiznán maximálně ve výši školného na daný měsíc.

Výsledek hlasování:

Pro: 8, Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/17/2020 SCHVÁLENO

b) Starosta: Ještě zůstaneme u tohoto bodu, přesněji tématu mateřské školy, ke
kterému jsme přizvali i paní ředitelku ZŠ a MŠ Tehov Radanu Šimčíkovou a
předávám slovo Jakubu Kajzlerovi.
c) Jakub Kajzler: Děkuji paní ředitelce za účast na jednání zastupitelstva. Již jsme
tady před několika měsíci diskutovali o problému brzkého konce provozní doby
lesní třídy mateřské školy (16:00), zatímco standardní třída MŠ má otevírací dobu
až do 17:00. Takto krátká otevírací doba lesní třídy může řadě rodičů způsobovat
komplikace a některé i odradit od přihlášení dětí do této třídy. Řešením může být
podle mého názoru spojení této lesní třídy se standardní třídou, respektive
převedení dětí, u kterých to bylo dopředu avizováno, do standardní třídy krátce
před nebo po skončení provozu lesní třídy (např. pedagogem, který odchází dříve).
Řadě rodičů, kteří jsou oba zaměstnaní mimo Tehov, by tato změna provozu
pomohla. Po 16:00 již část dětí ve školce není, maximální kapacita třídy by tak
překročena nebyla. Tento režim je běžný u většiny mateřských škol, které mají
více oddělení. Převedení dětí by dle mého názoru vyžadovalo maximálně 10-15
min času.
d) Pí. ředitelka: O této možnosti jsme již diskutovali, ale v tuto chvíli to není možné.
Narážíme jak na nedostatečné zázemí mateřské školy (např. potřeba rozšíření šaten
- každé dítě musí mít dle podmínek KHS vlastní místo v šatně), tak na nedostatek
personálu. Podle mých odhadů by toto převádění dětí z lesní třídy do mateřské
školky znamenalo nárůst výdajů na mzdy o cca 100 tis Kč ročně. Učitelky již nyní
pracují na hranici maximální dotace hodin, tato činnost by musela být v rámci
přesčasů, na které by pravděpodobně nebyly ochotny přistoupit. Aby učitelky ani
děti nezůstávaly v právním vakuu (úrazy, pojištění), bylo by také třeba upravit
provozní dobu LMŠ, což v této chvíli nejsme schopni personálně zajistit (doba
provozu naší MŠ s režimem lesní školky je 8h).
e) Starosta: Převod dětí by dle mých osobních zkušeností běžně vyžaduje i 30 min
času, je třeba započítat čas na vše potřebné k jejich vypravení za každého počasí a
totéž pak znovu v cíli navíc pravděpodobně nikoliv s jedním, ale více dětmi, což
věci v tomto věku určitě neurychluje. To by zřejmě vytvořilo potřebu dalších
pedagogů respektive navýšení úvazků. Nicméně zkusíme prověřit možnosti,
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legislativu, paní ředitelku tímto prosíme, zda by ještě jednou prověřila možnosti
školy a školky. Děkuji.
5. PRODEJ ČÁSTI POZEMKU PARC. Č. 405/2 DLE ZVEŘEJNĚNÉHO ZÁMĚRU
a) Starosta: Vracíme se k již jednou projednávanému záměru prodeje, kdy došlo při
stavbě nemovitosti k zaplocení části pozemku, který nebyl v majetku stavebníka.
Po zjištění této chyby majitel sousední parcely kontaktoval obec se zájmem o
odkup. Jedná se o úzký pruh o celkové ploše 14 m2.
b) Byl zveřejněn záměr prodeje na úřední desce, jiný zájemce se nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje prodej obecních pozemků parc. č.
405/5 a 405/6 – zahrada, o celkové výměře 14 m², vzniklých oddělením od pozemku
parc. č. 405/2 – zahrada (vše v k. ú. Tehov u Říčan) na základě Geometrického plánu
pro rozdělení pozemku č. 1117-110/2019 ze dne 24. 1. 2020 v souladu se zveřejněným
záměrem paní Karolíně Čížkové a spol. FALCO PRIM s.r.o., kdy každá z kupujících
získá ideální polovinu obou pozemků, a to za cenu 2500,- Kč za 1 m², náklady spojené
s převodem nese kupující.
Výsledek hlasování:

Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/17/2020 SCHVÁLENO

6. ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ LADŮV KRAJ ZA ROK 2019
a) Starosta: Valná hromada Svazku obcí Ladův kraj schválila Závěrečný účet (ZÚ)
svazku, oznámení o schválení ZÚ Ladova kraje bylo zveřejněno na úředních
deskách všech členských obcí. V elektronické formě je kompletní ZÚ k nahlédnutí
na webových stránkách Ladova kraje. O Závěrečném účtu se tedy již nehlasuje, v
souladu s § 39, odst.11 Zákona č. 250/2000 Sb. se předkládá zastupitelstvům
členských obcí.
b) Starosta vyzval přítomné k vyjádření k předloženému závěrečnému účtu svazku
obcí Ladův kraj za rok 2019, vznesení případných dotazů a případných připomínek
či návrhů. - Bez dotazů a připomínek.
Zastupitelstvo obce Tehov vzalo na vědomí schválení Závěrečného účtu Svazku
obcí Ladův kraj za rok 2019.

7. ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK - DOMOV CLEMENTAS
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a) Místostarostka: Přišla nám žádost o příspěvek na péči o jednoho občana s trvalým
pobytem v Tehově, který je umístěn v Domově pro seniory Clementas.
Kontaktovala jsem daný subjekt s žádostí o další informace, ale ty nám zatím
nebyly poskytnuty. V každém případě se domnívám, že individuální příspěvek na
péči je problematický, z pozice obce neumíme posoudit finanční situaci občana,
nemůžeme suplovat stát v individuálních sociálních dávkách. Nicméně počet
seniorů v populaci roste a Zastupitelstvo by mělo zvážit formu nějaké koncepční
podpory seniorům, která nebude diskriminační (nebude některé tehovské seniory
oproti jiným neoprávněně zvýhodňovat) a zároveň bude transparentní. Mohli
bychom například zvážit obdobný příspěvek, jako poskytujeme na péči v zařízení
předškolní výchovy, případně jinou formu podpory seniorů. Dávám ke zvážení,
v budoucnu bychom se k tomu mohli vrátit.
b) Jakub Kajzler: Diskutujme o tom, jak pomoci seniorům, kteří jsou v situaci, že si
sami nepomůžou a z nějakého důvodu jim nemůže pomoct vlastní rodina, případně
složky státu, které mají sociální politiku v gesci, tzn. vláda a kraj. Ale
nevytvářejme speciální sociální dávku, která by měla suplovat selhávání státu
v této oblasti.
c) Místostarostka: Dnes tento bod neuzavírejme, vraťme se k tomu v budoucnu,
podívejme se na inspiraci jinde.
8. DODATEK VPS - ZŠ NERUDOVA
a) Místostarostka: Veřejnoprávní smlouva č. VS/00447/2020/OŠK o poskytnutí
dotace na úhradu výdajů za žáka ve 4. základní škole Nerudova Říčany,
příspěvková organizace byla schválena zastupitelstvem obce dne 16. 6. 2020
usnesením č. 7/16/2020, a to ve výši 8772,- (celkem 2 žáci). Jedná se o VPS s
Městem Říčany o poskytnutí dotace na úhradu výdajů za žáky, které se ve školním
roce 2019/2021 vzdělávali ve škole pro žáky se speciálními potřebami - v ZŠ
Nerudova. Po schválení VPS se během června ukázalo, že jeden z žáků školy
během školního roku změnil trvalé bydliště a tak od ledna 2020 bydlí v Tehově.
Říčany předkládají ke schválení Dodatek č.1 předmětné VPS na příspěvek
odpovídající 2/3 roku docházky za jednoho žáka (plnění 2924,- Kč).
a) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní
smlouvě č. VS/00447/2020/OŠK ze dne 16. 6. 2020 o poskytnutí dotace na úhradu
výdajů za žáka ve 4. základní škole Nerudova Říčany, příspěvková organizace (příloha
č. 2).
Výsledek hlasování:

Pro: 8, Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/17/2020 SCHVÁLENO

9. INFORMACE FINANČNÍHO VÝBORU (ROZPOČTOVÉ OPATŘENI, VEŘEJNÁ FINANČNÍ
PODPORA APOD.)
a) Michal Straka: Potřebujeme schválit vyúčtování VFP spolku Spojené osady údolí
raků a schválit rozpočtové opatření z důvodu zhoršeného výběru daní.
b) Ad VFP: Příslib na danou VFP – turnaj ve stolním tenise - bylo 3,5 tis Kč, využití
této podpory je doloženo včetně příslušných dokladů. Akce úspěšně proběhla
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje vyúčtování VFP spolku Spojené
osady Údolí raků – Turnaj stolní tenis.
Výsledek hlasování:

Pro: 8, Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.7/17/2020 SCHVÁLENO

a) Ad: rozpočtové opatření: Protože jsme na začátku roku rozpočtovali velmi
konzervativně, očekáváme pokles příjmů kvůli epidemii koronaviru „pouze“ o cca
1,5 mil KČ.
b) Rozpočet proto musíme snížit na straně výdajů, proto po dohodě se starostou
navrhujeme snížit paragraf „činnost místní správy“ z důvodu odkladu rekonstrukce
budovy obecního úřadu. Dále musíme navýšit položky veřejné osvětlení,
využívání a zneškodňování ostatních odpadů a ostatní finanční operace. Celkové
navýšení výdajů je opět kompenzováno z paragrafu Činnost místní správy..
c) Finančně i přes dané výpadky příjmů je na tom obec dobře. Schodek rozpočtu je
ke konci srpna cca 5 mil. Kč, přičemž plánovaný schodek je 15 mil. Kč. Na účtu
má obec 15 mil Kč a dále je možno čerpat i přidělený úvěr,
d) S ohledem na vývoj ekonomiky budeme muset také upravit rozpočtový výhled.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 (příloha č. 3).
Výsledek hlasování:

Pro: 8, Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.8/17/2020 SCHVÁLENO

10. DOTACE ZE STŘEDOČESKÉHO FONDU OBNOVY VENKOVA
a) Starosta: získali jsme dotaci na projekční přípravu úprav veřejných prostranství a
to na 2 akce, z nichž jedna je projekční příprava úprav veřejných prostranství
lokalit Slunečná, Na Uhlíři, křižovatka Panská - Dlouhá - Hasičská, Za kostelem a
U rybníka.
b) Středočeský kraj k podpisu smlouvy požaduje nad rámec Zákona o obcích
schválení přijetí dotace zastupitelstvem obce (dle zákona postačuje k přijetí dotace
souhlas starosty).
c) Jako doplňkový projekt, který bude sloužit zejména jako podklad pro projekční
práce jsme získali dotaci také na "Revizi a geodetické zaměření splaškové a
dešťové kanalizace".
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje přijetí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na projekt s názvem Revize a geodetické zaměření
splaškové a dešťové kanalizace a souvisejících podzemních vedení - Etapa I. v obci
Tehov (Evidenční číslo žádosti: FOV/OBV/042985/2020) ve výši 101 200,- Kč
Výsledek hlasování:

Pro: 8, Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/17/2020 SCHVÁLENO.

Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje přijetí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na projekt s názvem Projektová dokumentace: Místní
komunikace a veřejná prostranství Tehov 2020 (Evidenční číslo žádosti:
FOV/PDO/042891/2020) ve výši 829 576,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro: 8, Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10/17/2020 SCHVÁLENO.

11. RŮZNÉ
a) Starosta:
1. Ad tlaková kanalizace na Hačalce
●

Pan Krupička přinesl informaci z ministerstva zemědělství o tom,
že lze zdůvodněné vyšší náklady na likvidaci odpadních vod
promítnout do cen stočného, a to pouze pro určitou lokalitu, bez
potřeby rozpočítání těchto specifických vícenákladů na všechny
plátce. Tato informace se liší od informací, které nám byly dosud na
naše dotazy poskytovány

●

P. Krupička: Mým zájmem je, aby se provoz kanalizace nedostal do
rukou třetí strany, protože dosavadní provozovatel kanalizace na
Hačalce již dále nemá zájem kanalizaci provozovat a zvažuje její
prodej. Jako ideální vlastník a transparentní provozovatel se z mého
pohledu jeví obec.

●

Starosta: Tuto novou informaci musíme ověřit, nicméně naší
dlouhodobou snahou a cílem je vyřešit problémy s kanalizací a
zejména drahým stočným na Hačalce. Do dnešního dne se nám
podařilo přimět vlastníka kanalizace Hačalka k výměně čerpadel za
výkonnější a spolehlivější a sanaci jímek proti průniku balastních
vod. Jednou z možných variant, v níž se dlouhodobě snažíme najít
společné řešení se sousedními Světicemi, je i napojení Hačalky
gravitačně na světickou kanalizaci (za finanční náhradu). Obě
možnosti budeme dále prověřovat a sejdeme se v této věci také s
vlastníkem kanalizace Hačalka. Ze strany Světic očekáváme
konkrétní informace k jimi připravované investiční akci
intenzifikace ČOV, abychom na tom mohli dále stavět. Děkuji ještě
jednou panu Krupičkovi za získané cenné informace, z
předloženého dopisu z ministerstev zemědělství a financí je zřejmé,
že to ani pro ně není triviální otázka.

2. Ad chata manželů Veselých v Údolí Raků
●

Starosta: Manželé Veselí oslovili obec ve věci vypořádání
majetkoprávní situace týkající se jimi vlastněného rekreačního
objektu na pozemku obce. Historicky se manž. Veselí nezúčastnili
odkoupení obecních pozemků v osadě Údolí Raků v 90 letech a
následně se dohodli s obcí opakovaně na nájmu. Další růst cen
nemovitostí bohužel manželům neumožňuje pozemky odkoupit,
proto by se s obcí rádi dohodli na dalším prodloužení nájmu, který
by jim umožnil další užívání pozemků a jejich nemovitosti a
případně i další rozvoj jimi užívaných pozemků (například zřízením
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studny). Z jednání vzešel návrh na uzavření nájemní smlouvy na
dožití s níž by byla svázána smlouva budoucí darovací (nebo kupní
za symbolickou cenu) na předmětnou nemovitost ve prospěch obce
Tehov, která by současně umožnila např. vybudování studny s tím,
že se stane součástí užívaných pozemků a stane se rovněž následně
vlastnictvím obce. Podrobnosti takovéhoto ujednání nebyly zatím
řešeny, jde o předběžný návrh, který by manž. Veselým umožnil
bez starostí nadále užívat předmětné pozemky na základě
přiměřeného nájmu a současně by bylo založeno budoucí
majetkoprávní vypořádání obou stran.
3. Směna pozemků v osadě Lada
●

Starosta: nabízí se nám možnost propojení našeho pozemku (v
nedávné době zakoupený pozemek od obce Kamenice) sloužícího
jako stezka pro pěší od Uhlíře k osadě Lada. Ke konečnému
propojení chybí malý pruh pozemku v délce několika metrů
(celková plocha parcely je cca 450 m²). Majitel pozemku, Ing.
Gärtner z Voděrádek, je ochoten pozemek s obcí směnit za jiný
obdobný,, směnu však podmiňuje poskytnutím pozemkového celku
zemědělské půdy v majetku obce mysliveckému sdružení Světice k
užívání s tím, že by zde mohli provést ozelenění doplňující
plánovaný záměr mokřadních tůní a případně na toto ozelenění
nějakou formou přispět. Vhodný pozemek a podmínky uspořádání v
tuto chvíli hledáme a jednáme o nich a o dalším vývoji budeme
jednat na některém z dalších zasedání zastupitelstva.

12. DISKUZE

Starosta ukončil zasedání ve 22:40
SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje zapisovatelem zasedání Jakuba Kajzlera
a ověřovateli zápisu Martina Landu a Kateřinu Ruszovou.
Usnesení č. 1/17/2020 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje program zasedání zastupitelstva v navrženém
znění.
Usnesení č. 2/17/2020 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov bere na vědomí ukončení členství Jana Šrůta v Kulturním a
školském výboru a jmenuje na jeho místo Bc. Věru Pilnou, DiS.
Usnesení č. 3/17/2020 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje poskytnutí účelového příspěvku pro školní rok
2020/21 z rozpočtu obce Tehov ve výši 1500,- Kč měsíčně na docházku dětí narozených
v rozmezí 1.9. 2015 až 31. 8. 2018, a to nejdříve od kalendářního měsíce následujícího
po dni dovršení 3 let věku dítěte, do předškolního zařízení, které není zřízeno městem či
obcí.
Tento finanční příspěvek je poskytován po splnění níže uvedených podmínek:
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dítě i jeho zákonný zástupce mají platný trvalý pobyt v Tehově po celou dobu
poskytování příspěvku,



zákonný zástupce dítěte má se zařízením sjednanou pravidelnou měsíční
docházku dítěte,



poskytnutí příspěvku žádá zákonný zástupce dítěte, lze žádat kdykoli v průběhu
školního roku, součástí žádosti je potvrzení zařízení o sjednané docházce (počet
dní v týdnu) a o výši školného,



příspěvek bude přiznán na docházku v době od měsíce následujícího po měsíci,
kdy byla žádost podána, výjimkou je září, kdy pro žádosti podané do 14. 10. 2020
může být příspěvek přiznán od 1. 9. 2020,



fakturu vystaví předškolní zařízení, lze i na více měsíců současně,



při zkrácené docházce (méně než 5 dní v týdnu) bude výše příspěvku poměrově
krácena,



příspěvek bude přiznán maximálně ve výši školného na daný měsíc.
Usnesení č. 4/17/2020 SCHVÁLENO

Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje prodej obecních pozemků parc. č.
405/5 a 405/6 – zahrada, o celkové výměře 14 m², vzniklých oddělením od pozemku
parc. č. 405/2 – zahrada (vše v k. ú. Tehov u Říčan) na základě Geometrického
plánu pro rozdělení pozemku č. 1117-110/2019 ze dne 24. 1. 2020 v souladu se
zveřejněným záměrem paní Karolíně Čížkové a spol. FALCO PRIM s.r.o., kdy každá
z kupujících získá ideální polovinu obou pozemků, a to za cenu 2500,- Kč za 1 m²,
náklady spojené s převodem nese kupující.
Usnesení č. 5/17/2020 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní
smlouvě č. VS/00447/2020/OŠK ze dne 16. 6. 2020 o poskytnutí dotace na úhradu
výdajů za žáka ve 4. základní škole Nerudova Říčany, příspěvková organizace (příloha
č. 2).
Usnesení č. 6/17/2020 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje vyúčtování VFP spolku Spojené
osady Údolí raků – Turnaj stolní tenis.
Usnesení č.7/17/2020 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 (příloha č. 3).
Usnesení č.8/17/2020 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje přijetí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na projekt s názvem Revize a geodetické zaměření
splaškové a dešťové kanalizace a souvisejících podzemních vedení - Etapa I. v obci
Tehov (Evidenční číslo žádosti: FOV/OBV/042985/2020) ve výši 101 200,- Kč.
Usnesení č. 9/17/2020 SCHVÁLENO.
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Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje přijetí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na projekt s názvem Projektová dokumentace: Místní
komunikace a veřejná prostranství Tehov 2020 (Evidenční číslo žádosti:
FOV/PDO/042891/2020) ve výši 829 576,- Kč.
Usnesení č. 10/17/2020 SCHVÁLENO.

SEZNAM PŘÍLOH:
Příloha č. 1 – Prezenční listina
Příloha č. 2 – Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě se ZŠ Nerudova
Příloha č. 3 – Rozpočtové opatření č. 3

Zapsal:

Jakub Kajzler

Ověřovatelé: Martin Landa
Kateřina Ruszová

Starosta obce: David Hlouch
Zápis byl vyhotoven dne 10. 09. 2020
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