Zápis č. 5/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Tehovec
konaného dne 11.10.2021
Přítomni:

Starostka – E. Poliačiková Šmoldasová
Místostarosta – M. Lískovec
Zastupitelé – A. Kalista, J. Šťastný, V. Halla

Omluveni:

A. Hořický, L. Hnutová

Hosté: občané dle prezenční listiny
I. Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce v 18,30 hodin. Konstatovala, že
se zastupitelé sešli v usnášeníschopném počtu, určila ověřovatele a zapisovatele
zápisu.
Ověřovatel : A. Kalista, V. Halla
Zapisovatel : J. Šťastný
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu zasedání:
1. Informace k rekonstrukci rybníku
2. Informace ke stavbě dešťové kanalizace z ulice Dlážděná
3. Věcné břemeno ČEZ v ulici K Mýtu
4. Spádovost ZŠ Stříbrná Skalice – dohoda o financování
5. Nákup hracích prvků do MŠ Tehovec
6. Výsadba alejí v Tehovci – změna provedení
7. Rozpočtové opatření
8. Ceny elektrické energie
9. Provoz ČOV
10. Odečty stavu vodoměrů
Starostka navrhuje pod různé zařadit
11. Různé
a. záměr pronájmu K Mýtu 69
b. uvolnění starostky do funkce
c. termíny akcí v Tehovci
Nikdo jiný bod nepřidal.
Schválení programu zasedání: Pro
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Proti 0

*

*

Navržený program byl schválen.
*

1

Zdrželi se

0

I. Informace k rekonstrukci rybníku
Předkládá: Starostka
Byl objednán nový projekt na dostavbu nových hrází. V příštím roce bude znovu
podána dotace v případě vypsání dotačního titulu. Stavba nových hrází přichází
nejspíše na srpen 2023.
Dne 20.10. 2021 proběhne kolaudace současných prací na rybníku a následně
začneme napouštět.
Ostrůvek bude přemístěn buď na kraj k hráze nebo snížen, tak aby se v zimě dalo lépe
bruslit.
Vyúčtování prací bude známo na příštím veřejném zasedání.
II. Informace ke stavbě dešťové kanalizace z ulice Dlážděná
Předkládá: Starostka
Práce na díle byla ukončena a čekáme termín kolaudace. Vzhledem k vypuštění
retenční nádrže a nízké dešťové aktivitě můžeme konstatovat, že retenční nádrže se
plní spodní vodou z oblasti ulice Dlážděné čerpadla zatím odčerpávají do
protipovodňového příkopu. Po kolaudaci rybníku, bude voda přesměrována do
rybníku.
Vyúčtování prací bude známo na příštím veřejném zasedání.
III. Věcné břemeno ČEZ v ulici K Mýtu
Předkládá: Starostka
Záměr zřídit věcné břemeno č. IV-12-6028258/VB/2, Tehovec, K Mýtu, č.p. 891/1 byl
schválen na veřejném zasedání 28.6.2021 a zveřejněn na úřední desce 8.7.2021.
Z důvodu nové vyhlášky, kterou schválila vláda o ocenění věcných břemen pro sítě,
jsme nechali prvotní návrh na 1.000,- Kč znovu přepočítat. Částka byla upravena na
6.800,- Kč.
Návrh usnesení č. 2021/5/1
Zastupitelé obce Tehovec schvalují Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o místění stavby č. IV-126028258/VB/2 Tehovec, K Mýtu, č. parc.
891/1 na částku 6.800,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2021/5/1 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

IV. Spádovost ŽŠ Stříbrná Skalice – dohoda o financování
Předkládá: Starostka
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V rozpočtu obce Tehovec na rok 2021 bylo stanoveno pro výdaje na základní školství
2,5M CZK. Touto částkou bychom přispívali do svazku LOŠBATES standardně. Se
všemi obcemi dohromady činil plánovaný příspěvek 12M CZK. Vzhledem ke
spolupráci se Stříbrnou Skalicí byl dohodnut investiční příspěvek ve výši 1M CZK, o
který sníží obce LOŠBATESu svůj příspěvek svazku a zafinancují investiční příspěvek
do Stříbrné Skalice.
V tabulkách je k dispozici rozdělení investičních příspěvků na školství pro rok 2021:
Investiční příspěvky v roce 2021 LOŠBATES
Dle schváleného rozpočtu LOŠBATES, DSO na rok 2021
činí investiční příspěvky obcí:
počet obyvatel

procentní podíl

1 180
1 174
208
645
3 207

Louňovice
Svojetice
Štíhlice
Tehovec

11 000 000
celkem

36,79%
36,61%
6,49%
20,11%
100,00%

4 046 900
4 027 100
713 900
2 212 100
11 000 000

Investiční příspěvky v roce 2021 do Stříbrné Skalice
Dle schváleného rozpočtu LOŠBATES, DSO na rok 2021
činí investiční příspěvky obcí:
procentní
podíl

počet obyvatel
1180
1174
208
645
3207

Louňovice
Svojetice
Štíhlice
Tehovec

36,79%
36,61%
6,49%
20,11%
100,00%

1 000 000
celkem
367 900
366 100
64 900
201 100
1 000 000

Návrh usnesení č. 2021/5/2
Zastupitelé obce Tehovec souhlasí s rozdělením investičních příspěvků mezi svazek
LOŠBATES a obec Stříbrná Skalice.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2021/5/2 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Návrh usnesení č. 2021/5/3
Zastupitelé obce Tehovec schvalují dohodu o vytvoření společného školského obvodu
mezi obcí Stříbrná Skalice, Louňovice, Svojetice, Štíhlice a Tehovec.
Výsledek hlasování: Pro
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Zdrželi se 0

Proti 0
3

Usnesení č. 2021/5/3 bylo schváleno.
V. Nákup hracích prvků do MŠ
Předkládá: Zuzana Máchová, ředitelka MŠ
Na zahradě mateřské školy jsou aktuálně následující herní prvky:
2 ks houpadla na pružině
1 ks závěsná houpačka
1 ks kolotoč „zeměkoule“ - nevyužíváme z důvodu bezpečnosti
1 ks kolotoč sedačkový
1 ks dřevěné pískoviště kryté
1 ks domeček
1 ks malé plastové skluzavky
Svépomocí jsme loňský rok vytvořily přírodní překážkovou dráhu z kamenů, dřevěných
klád a špalků. Letos jsme dokoupily novou houpačku „hnízdo“ a kreslící tabule (5 ks),
které jsou umístěny na stěnách altánu.
Paní ředitelka navrhuje pořídit:
MONKEY'S HERNÍ STOLEK - MALÁ KUCHAŘKA v ceně 5220,- Kč
PROVAZOVÉ BLUDIŠTĚ REVO v ceně 17 690,- Kč
VĚŽ S KLOUZAČKOU v ceně 33 100,- Kč
Návrh usnesení č. 2021/5/4
Zastupitelé obce Tehovec souhlasí s pořízením hracích prvků pro Mateřskou školu
Tehovec ve výši 56.000,- Kč. O tyto prostředky bude navýšen provozní rozpočet
Mateřské školy Tehovec, příspěvkové organizace.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2021/5/4 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Návrh usnesení č. 2021/5/5
Zastupitelé obce Tehovec souhlasí s přerušením provozu Mateřské školy Tehovec ve
dnech 27.12-31.12.2021.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2021/5/5 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

VI. Výsadba alejí v Tehovci - změna
Předkládá: Angelika Nováková
Na základě informací podaných na minulém veřejném zasedání došlo z hlediska
skutečnosti o rozdělení půdních bloků ke změnám ve výsadbě stromů na pozemcích
a také ke změně druhu stromů na jednotlivých alejích. První alej (lipová) povede od
poloviny Hlavní ulice do Mukařova, kde bude také stezka pro pěší. Druhá alej bude
vytvořena izolačním pásem od Rokytky (dubová a keře), třetí alej bude pokračováním
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současné jeřabinové aleje (opět jeřabiny) a čtvrtá alej bude ovocná (hrušková) směr
Na Hrázi k lesu.

Návrh usnesení č. 2021/5/6
Zastupitelé obce Tehovec souhlasí se změnou v projektu Výsadba alejí v Tehovci.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2021/5/6 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

VII. Rozpočtové opatření
Předkládá: Stanislava Nečasová
Návrh usnesení č. 2021/5/7
Zastupitelé obce Tehovec schvalují návrh rozpočtového opatření č. 5/2021, kde na
straně příjmů a výdajů je shodně částka 181.443,12 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2021/5/7 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

VIII. Ceny elektrické energie
Předkládá: Starostka, Jirka Šťastný
Ke Skautské energii se nestihlo přejít. Maloodběratele již nebrali, pouze domácnosti.
Vzhledem ke stavu trhu s elektrickou energií je velké riziko přecházet k menším
dodavatelům.
Návrh usnesení č. 2021/5/8
Zastupitelé obce Tehovec revokují usnesení 2021/4/11 ze dne 30.8.2021.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2021/5/8 bylo schváleno.

Zdrželi se 0
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IX. Provoz ČOV
Předkládá: Martin Lískovec
Od 1.9.2021 byl zahájen zkušební provoz první a druhé linky. Dne 15.10.2021 bude
zkušební provoz ukončen a posléze vyhodnocen. Bude stanovena zbývající kapacita
linek.

X. Odečty vodoměrů
Obec Tehovec zajišťuje odpočty vodoměrů pro výpočet vodného i stočného. Není
zapotřebí kontaktovat I.T.V, jelikož se vše sbírá na obecním úřadě v Tehovci. Odečty
provádí Vít Smítka ve dnech od 6.10.-5.11.2021. Odečítáme hlavní i podružné
vodoměry včetně kontroly čísla vodoměrů.
Pokud Vás odečtář při řádném odečtu nezastihne, zanechá na odběrném místě lístek,
kde jsou uvedeny možnosti nahlášení stavu vodoměrů. Nově pro odečty lze využít
i elektronický formulář na webu obce.
Dále prosím odběratele, kteří stále nemají dořešené smlouvy nebo fakturaci
za předchozí období, aby kontaktovali přímo mne na emailu: novakova@tehovec.cz
nebo tel.čísle 777 530 109 (nikoliv odečtáře).
Vyúčtování vodného a stočného se tentokrát pokusíme dát do jedné obálky pro lepší
přehlednost.
XI. Různé
a) záměr pronájmu K Mýtu 69 – čekáme na ukončení rekonstrukce prostor
b) uvolnění starostky do funkce
Návrh usnesení č. 2021/5/9
Zastupitelé obce Tehovec schvalují vykonávání funkce starostky jako uvolněná od
19.10.2021.
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 0
Usnesení č. 2021/5/9 bylo schváleno.

Zdrželi se 1

c) termíny akcí v Tehovci
Vítání občánků 13.10.2021 od 15hod – pouze pro zvané.

Příloha:
Návrh rozpočtového opatření č. 5/2021
Diskuse:
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1.
2.
3.
4.

Občané hovořili o:
ZŠ Stříbrná Skalice – kladné hodnocení výuky a přístupu pedagogického
sboru k žákům
Retardéry v ulici Tehovecká – poděkování
Dobrému odvodnění pozemků díky dešťové kanalizaci z ulice Dlážděná
Rybníku, proč není ještě hotov? – stavidla budou realizována do 20.10., kdy
bude kolaudace, následně napouštíme.

Veřejné zasedání bylo ukončeno v 19.23 hodin.

Vytištěno dne:
Podepsáno dne:
Zapisovatel: Jiří Šťastný

…………………………………………………..

Ověřovatelé: Aleš Kalista

……………………………………………….....

Vlastimil Halla

..…………………………………………..……..

……………………………………….………….
Eva Poliačiková Šmoldasová
starostka obce

7

