Zápis č. 3/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Tehovec
konaného dne 15.6.2020.
Přítomni:

Omluveni:

Starostka - Šmoldasová
Místostarosta – Lískovec
Zastupitelé – Hnutová, Kalista, Šťastný, Halla
Hořický

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 : Šťastný, Kalista
Zapisovatel : Hnutová
Dále seznámila přítomné s návrhem programu zasedání:
1. Závěrečný účet obce za rok 2019
2. Školství (ZŠ, MŠ, Lošbates)
3. Pozemek p.č. 968/1 ve vlastnictví obce Tehovec
Starostka žádá o přidání bodů na program:
4. Rozpočtové opatření v souvislosti s krácením obecních rozpočtů
5. Čerpací stanice odpadních vod
Starostka se ptá, zda chce někdo přidat další bod na program.
Nikdo se nepřihlásil.
Schválení programu zasedání: Pro
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Proti

0

Zdrželi se

0

Navržený program byl schválen.

*

*

*

I. Závěrečný účet obce za rok 2019
Návrh usnesení č. 22/2020
Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce Tehovec k 31.12.2019 a Zprávu
o přezkoumání hospodaření obce Tehovec za rok 2019 a vyjadřuje souhlas

1

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný
účet za rok 2019 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 22/2020 bylo schváleno

Zdrželi se

0

Návrh usnesení č. 23/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Tehovec za rok 2019, která byla
sestavena k datu 31.12.2019. Závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace obce Tehovec
Výsledek hlasování: Pro
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Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 23/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 24/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši
907.470,37 Kč na účet nerozděleného zisku.
Výsledek hlasování: Pro

5

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 24/2020 bylo schváleno.
V 18:40 se na veřejné zasedání dostavil zastupitel Halla.
II. Školství
ZŠ Mukařov
Čekáme na vyjádření zastupitelstva Mukařova k navýšení kapacity a požadavků na
zakoupení vybavení do jídelny. Proběhla kontrola ze strany KHS. Při navýšení 3
dívčích toalet je možná kapacita školy 800 žáků. Veřejné zasedání zastupitelstva
Mukařova proběhne 30. 6. 2020.
MŠ Tehovec
Dne 16.6. 2020 z technických důvodů bude školka uzavřena.
Dne 19.6.2020 proběhne rozloučení s předškoláky, kam je zvána široká veřejnost.
Byla provedena kontrola čerpání rozpočtu v souvislosti s nečekanými výdaji a
neplacením školného. Na podzim 2020 bude zapotřebí schválit úpravu rozpočtu.
V současné chvíli předpokládané výdaje nad stanovený rozpočet činí 86tis Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Lošbates
Projekt v územním řízení.
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III. Pozemek p.č. 968/1 ve vlastnictví obce Tehovec
Čekáme na podpis Směnné smlouvy 52m2 s druhým směňujícím do 30.6.2020. Druhý
směňující si vyzvedl smluvní podklady dne 15.6.2020 na základě předávacího
protokolu. Dále bylo dohodnuto, že směněná část pozemku 968/1 bude využívána jako
zahrada. Druhý směňující požaduje výpomoc s následným scelením pozemku po
směně.
IV. Rozpočtové opatření
Starostka informuje o provedení rozpočtového opatření v kompetenci starostky ve výši
109tis Kč, viz příloha č. 1 tohoto zápisu. Jedná se platby licence pro mobilní rozhlas a
nákup materiálu v situaci spojenou s COVID-19.
Zastupitelstvo bere na vědomí
Dále je předloženo zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 3/2020, kde je zapracováno
krácení rozpočtu v souvislosti s vládními nařízeními.
Návrh usnesení č. 25/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020, kde na straně příjmů a
výdajů je shodně částka 1,722.000,- Kč. Rozpočtové opatření je přílohou č. 2 zápisu.
Výsledek hlasování: Pro
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Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 25/2020 bylo schváleno.

V. Čerpací stanice odpadních vod
Byla provedena poptávka po novém vystrojení ČSOV včetně elektročástí. Obdrželi
jsme 4 nabídky.
Návrh usnesení č. 26/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku firmy Petr Vácha, Otice, IČO: 69181985 na
nové vystrojení ČSOV včetně demontáže, montáže, zprovoznění a el. revize v částce
376.300,- bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti 0

Usnesení č. 26/2020 bylo schváleno.
*

*

*

Diskuse:

Veřejné zasedání bylo ukončeno v 19:06 hodin.
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Zdrželi se 0

*

*

*

Přílohy: rozpočtové opatření
Vytištěno dne:
Podepsáno dne:
Zapisovatel : Hnutová Ludmila

…………………………………………………..

Ověřovatelé : Aleš Kalista

…………………………………………...

Jiří Šťastný

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