Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 33 (26. 03. 2018)

Obec Tehov, okr. Praha-východ
Zastupitelstvo obce Tehov
Zápis č. 33
Ze zasedání Zastupitelstva obce Tehov konaného dne 26. března 2018 od 20:00
v jednacím sále Obecního úřadu Tehov
Přítomni:

David Hlouch, Jakub Kajzler, Jakub Novotný, Jan Dvořák a Marcela Konečná,
Jiří Pilný

Nepřítomni (omluveni): Michal Straka, Matěj Moša, Kateřina Ruszová
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). Starosta konstatoval, že zápis ze zasedání zastupitelstva č. 32 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 Jan Dvořák. Navržení nominaci přijímají. Bez protinávrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje zapisovatelem zasedání Jakuba Kajzlera
a ověřovateli zápisu Jiřího Pilného a Jana Dvořáka.
Výsledek hlasování:

Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 1/33/2018 SCHVÁLENO

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU
a) BEZ PŘIPOMÍNEK A NÁVRHŮ NA ZMĚNY
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje program zasedání zastupitelstva v navrženém
znění (příloha č. 2).
Výsledek hlasování:

Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 2/33/2018 SCHVÁLENO

3. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ
a) Jakub Kajzler: V příloze č. 3 uvádím seznam úkolů vyplývajícího ze
strategického plánu a aktuální stav realizace.
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Návrh usnesení:
4. STANOVENÍ ODMĚN ČLENŮM VÝBORŮ, KTEŘÍ NEJSOU ZASTUPITELI
a) Starosta: V souvislosti se změnou legislativy týkající se odměňování
zastupitelů a členů výborů zastupitelstva musíme upravit odměny členům
výborů, kteří nejsou zastupiteli. Podnět vzešel od předsedy finančního výboru
a jedná se o srovnání podmínek na stejnou úroveň pro všechny členy výborů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje:


odměnu 1000,- Kč měsíčně členům výborů, kteří nejsou zastupiteli, s účinností
od 1. března 2018,



jednorázovou odměnu 2000,- Kč za leden a únor roku 2018.

Výsledek hlasování:

Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 3/33/2018 SCHVÁLENO

5. VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA - VYÚČTOVÁNÍ ZBÝVAJÍCÍCH PŘÍSPĚVKŮ Z ROKU 2017
A SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTÍ Z 1. KOLA ROKU 2018
a) Starosta: Na základě zprávy finančního výboru k vyúčtování veřejné finanční
podpory za rok 2017 doporučuji předložené vyúčtování VFP ke schválení.
b) Jiří Pilný: Upozorňuji na střet zájmu, jelikož jsem byl příjemcem této VFP.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání uděluje výjimku z formálního porušení
termínu pro využití prostředků a schvaluje vyúčtování VFP pro Jiřího Pilného.
Výsledek hlasování:

Pro 5, Proti 0, Zdržel se 1
Usnesení č. 4/33/2018 SCHVÁLENO

c) Starosta: Obdrželi jsme žádost o VFP na projekt „Slavnostní večer u
příležitosti 70. výročí Osady Lada. Žadatelé žádají o příspěvek 10 tis Kč na
vystoupení zpěvačky (dále cituje z předložené žádosti)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje VFP ve výši 10 tis Kč pro Spolek
Sportovní osada Lada dle podané žádosti.
Výsledek hlasování:

Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 5/33/2018 SCHVÁLENO

d) Starosta: Další žádost jsme obdrželi od spolku Sportovní klub Spojených Osad
Údolí Raků na sportovní akci Běh osadou, který se uskuteční v sobotu 16.
června 2018 (dále cituje z předložené žádosti)
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje VFP ve výši 3 tis Kč pro
Sportovní klub Spojených Osad Údolí Raků dle podané žádosti.
Výsledek hlasování:

6. DODATEK

Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 6/33/2018 SCHVÁLENO

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

VS/00008/2017/OP -

ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ

DOPRAVY

a) Starosta: V návaznosti na zákaz průjezdu vozidel nad 12t Tehovem rozšiřujeme
veřejnoprávní smlouvu s Říčanami o právo zajišťovat detekci nákladních vozidel na
území obce Tehov. V této souvislosti se zvyšuje částka hrazených nákladů o cca 10 tis
Kč na 83 932 Kč za kvartál. Připomínám, že z těchto nákladů se odečítá výše pokut,
které Říčany v Tehově vyberou. I nadále platí, že projekt má jasně smluvně stanovené
výpovědní podmínky a lhůty a v případě, že z jakéhokoliv důvodu nebude pro naši
obec výhodný, nebo seženeme lepší alternativu regulace rychlosti a vjezdu nákladních
vozidel, můžeme jej ukončit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní
smlouvě č. VS/00008/2017/OP k zajištění výkonu činnosti podle zák.č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů uzavřené dne 3. 3. 2017.
Výsledek hlasování:

Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 7/33/2018 SCHVÁLENO

7. STOČNÉ PRO PROVOZOVNY
a) Starosta: Z důvodu možného nesouladu usnesení č. 4/32/2018 se zákonem
navrhuji revokovat toto usnesení. Úhrada poplatku provozovnami byla
stanovena na leden příštího roku, tedy zatím neproběhla, a je tedy možné
revokovat bez dalších komplikací pro občany.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání revokuje usnesení č. 4/32/2018 ze dne
15.1.2018.
Výsledek hlasování:

8. GDPR - VÝSLEDKY
LADŮV KRAJ

Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 8/33/2018 SCHVÁLENO
SPOLEČNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ V RÁMCI SVAZKU OBCÍ

a) Starosta seznámil přítomné se zprávou místostarostky: Obecné nařízení
o ochraně osobních údajů (označované jako GDPR z anglického General Data
Protection Regulation) je evropské nařízení ze dne 27. 4. 2016, které nabývá
účinnosti 25. 5. tohoto roku. Každá obec, jako orgán veřejné moci a
zpracovatel osobních údajů, musí zajistit soulad s GDPR, i když v současné
chvíli není kompletně hotová adaptace tohoto nařízení do české legislativy.
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b) V rámci paniky, které chtělo zneužít poměrně dost firem bez jakékoli větší
znalosti problematiky, jsme dostali nabídky skutečně řádově převyšující zde
předkládanou nabídku na služby. V souladu s pokyny MVČR je spolupráce s
pověřencem doporučována jako dlouhodobá, lze zajistit i fyzickou osobou,
která se stane zaměstnancem obce, nicméně zajištění firmou je praktičtější v
tom, že musí být schopna zajistit servis neustále (ve smlouvě je zakotveno
konkrétní jméno + náhradník). Zároveň je možné (a doporučené) tohoto
pověřence mezi menšími obcemi sdílet (nejen jeho služby, ale i náklady na něj).
c) Svazek obcí Ladův kraj po dohodě svých členských obcí zprocesoval výběrové
řízení na firmu, která by obcím, které projeví zájem, provedla audit
připravenosti na GDPR a zajistila služby pověřence. Právník Ladova kraje
zkompletoval znění smluv, jejichž znění jste nalezli v podkladech. Týká se obce
Tehov (chod úřadu, obce, knihovny, hasičů - vše pod jedním IČO) a zároveň
tyto služby budou zajištěny i pro obcí zřízené organizace - TST a školu.
d) GDPR audit je jen začátek, odhalí slabá místa, výstupem budou doporučení, a
to počínaje softwarem přes hardware až po zařízení kanceláří, aby např.
veřejnost či jiní návštěvníci úřadu nemohli nahlížet (třeba mimoděk) do dat
kohokoli jiného. Pověřenec pak bude průběžně dohlížet a pomáhat s
implementací těchto doporučení do chodu úřadu, školy atd.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí
9. VYŘAZENÝ MOBILIÁŘ SPOLEČENSKÉHO SÁLU
a) Starosta: V rámci obnovy movitého majetku – vybavení sálu – byl vyřazen
dosluhující mobiliář - 25 ks stolů, 66 židlí a 14 dubových lavic. Tento
vyřazený mobiliář navrhuji nabídnout tehovským spolkům k využití, následně
k odprodeji veřejnosti. Cena však bude spíše symbolická, protože toto
vybavení je cca 50 let staré. Desky dubových lavic jsou sklíženy z několika
kusů, stejným způsobem jsou vyrobeny i nohy lavice, což zcela vylučuje
původní záměr využití ve veřejném prostoru.
10. RŮZNÉ
b) Soukromé kamery v obci


P. Čížek: Na nemovitosti V ulici Ke kostelu jsou umístěny kamery,
které míří na veřejné prostranství. Jako občana mě to poškozuje, pokud
nebude konat obec, budu nucen podat podnět na Úřad pro ochranu
osobních údajů.



Starosta: Vlastníka dané nemovitosti jsem kontaktoval na Váš první
podnět. Vlastník mě informoval o tom, že záběry z kamer na jeho
nemovitosti jsou namířeny a maskovány tak, že snímají pouze jeho
vlastní pozemky, veřejná prostranství nejsou snímána. Vysvětlení jsem
shledal věrohodným a další kroky nepovažuji za opodstatněné. Jinými
pravomocemi navíc obec v dané situaci nedisponuje, tyto záležitosti
spadají do kompetence úřadu pro ochranu osobních údajů.
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P. Čížek: Nedostal jsem vyjádření.



Starosta: Žádné jste nepožadoval - věc jste pouze sdělil na zasedání a
byly podniknuty náležité kroky. Postačuje Vám tedy odpověď takto a
formou zápisu z tohoto zasedání?



P. Čížek: Ano, stačí, děkuji.


c) Rybník - cesta


P. Čížek: kdy bude opravena cesta u rybníka (návesního)?



Starosta: Na podkladu Územní studie veřejných prostranství byl
zahájen projekt revitalizace návesního rybníka. V souvislosti s tím bude
vypracován také projekt na úpravu přilehlých veřejných prostranství.
Termín realizace bude záležet na výsledcích vzorků sedimentu rybníka
a možnostech financování obou projektů.

d) Územní plán Tehov


obdrželi jsme souhlasné stanovisko OŽP Říčany



zhotovitel nyní připravuje čistopis



veř. zasedání, kde bude projednán čistopis včetně vypořádání námitek,
připomínek a stanovisek bude v pátek 6.4.2018 v 16h na OÚ,
kompletní podklady k jednání zastupitelstva budou zveřejněny společně
s informací o konání zasedání ve lhůtě dle jednacího řádu ZO Tehov

e) Územní studie veřejných prostranství


OÚP Říčany vydal po zapracování svých připomínek a připmínek obce
Tehov pokyn zpracovateli k vydání čistopisu ÚS VP



ÚS bude dokončena, zaregistrována a zveřejněna v návaznosti na
vydání ÚP Tehov

f) Altán


probíhají dokončovací práce na stavbě altánu u Třešňovky, který bude
sloužit škole, školce a veřejnosti a stane se součástí hřiště U Třešňovky,
jehož výstavba naváže na dokončení stavby altánu

g) Hřiště Dlouhá (U studny)


tento týden budou zahájeny zemní práce a stavební práce na sanaci
zhlaví studny



probíhají objednávky dalších prací a dodávek a běží jednání s
dodavateli herních prvků

h) Opravy poklopů
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v tomto týdnu začala a dle počasí by měla proběhnout celá 2. etapa
oprav poklopů v komunikacích

i) Chodníky


zítra bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele projektové
dokumentace a projednání všech etap dostavby chodníků v Tehově;
jedná se o zakázku malého rozsahu v hodnotě cca 390 tis. Kč bez DPH,
nicméně z důvodu možného uplatnění části nákladů na projekční práce
postupujeme formou výběrového řízení



PD bude členěna do jednotlivých etap a celků tak, aby bylo možno
rozdělit projednání dle obtížnosti (střety s komunikací, sítěmi) případně
ve vazbě na dotační tituly

j) Místní komunikace


dokončujeme zadání výběrového řízení na projekt místních
komunikací. Předpoklad zahájení řízení v týdnu od 9. 4. 2018

k) ZŠ - adaptace bytu a en. úsp. opatření


adaptace je v plném proudu, byly dokončeny bourací práce, jsou téměř
hotovy rozvody a byly provedeny hrubé podlahy, po Velikonocích by
měla být osazena okna



během výstavby dochází k dílčím změnám, zejména vlivem
nepředvídaných okolností (rekonstrukce); změny budou v ucelené
formě předloženy finančnímu výboru tak, aby mohly být projednány na
nejbližším řádném ZZO



další etapa výstavby začne dle smlouvy o dílo v návaznosti na průzkum
výskytu vzácných druhů (povinná součást projektu) na začátku května



veškeré stavební práce na škole by měly být dokončeny v polovině
srpna

l) Rybníky


zahájili jsme zpracování projektové dokumentace revitalizace
návesního rybníku a retenčního opatření v ul. Slunečná; na oba projekty
naváže projekt rekonstrukce dostavby místních komunikací; realizace
bude záviset zejména na možnostech financování;



obě akce jsou cíleny na specifické dotační tituly SFŽP se spoluúčastí
40%

11. DISKUZE
Starosta poděkoval přítomným a ukončil zasedání ve 22:41
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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje zapisovatelem zasedání Jakuba Kajzlera
a ověřovateli zápisu Jiřího Pilného a Jana Dvořáka.
Usnesení č. 1/33/2018 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje program zasedání zastupitelstva v navrženém
znění (příloha č. 2).
Usnesení č. 2/33/2018 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje:


odměnu 1000,- Kč měsíčně členům výborů, kteří nejsou zastupiteli, s účinností
od 1. března 2018,



jednorázovou odměnu 2000,- Kč za leden a únor roku 2018.
Usnesení č. 3/33/2018 SCHVÁLENO

Zastupitelstvo obce Tehov po projednání uděluje výjimku z formálního porušení
termínu pro využití prostředků a schvaluje vyúčtování VFP pro Jiřího Pilného.
Usnesení č. 4/33/2018 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje VFP ve výši 10 tis Kč pro Spolek
Sportovní osada Lada dle podané žádosti.
Usnesení č. 5/33/2018 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje VFP ve výši 3 tis Kč pro
Sportovní klub Spojených Osad Údolí Raků dle podané žádosti.
Usnesení č. 6/33/2018 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní
smlouvě č. VS/00008/2017/OP k zajištění výkonu činnosti podle zák.č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů uzavřené dne 3.3.2017.
Usnesení č. 7/33/2018 SCHVÁLENO
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání revokuje usnesení č. 4/32/2018 ze dne
15. 1. 2018.
Usnesení č. 8/33/2018 SCHVÁLENO

SEZNAM PŘÍLOH:
Příloha č. 1 – Prezenční listina
Příloha č. 2 – Program zasedání
Příloha č. 3 – Stav plnění úkolů vyplývajícího z územního plánu

Zapsal:

Jakub Kajzler
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Ověřovatelé: Jan Dvořák
Jiří Pilný

Starosta obce: David Hlouch
Zápis byl vyhotoven dne 26. 3. 2018
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