Zápis č. 1
ze zasedání Zastupitelstva obce Tehovec
konaného dne 11.2.2014
Přítomni: Nečas M., Sojka, Tůma, Bártlová, Nemrava, Nečas J.,
Hroudová
Omluven: Jindráková, Měřičková
Neomluven:
Hosté: - dle prezenční listiny

Bod 1
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce v 19,05 hodin. Konstatoval,
že
se zastupitelé sešli v usnášeníschopném počtu, určil ověřovatele a
zapisovatele zápisu.

Ověřovatel : Bártlová, Nemrava
Zapisovatel : M. Nečas
Dále seznámil přítomné s návrhem programu zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Rozpočtová opatření
Hospodaření obce za období 1-12/2013
Hospodaření MŠ Tehovec za období 1-12/2013
Protipovodňový plán
Různé a/ návrh na vyřazení majetku
b/ údržba místních komunikací
c/ změna dopravního značení na místních
komunikacích
d/ úklid veřejného prostranství
8) Diskuse
Schválení programu zasedání: pro - 7 proti- 0

zdržel se - 0

Bod 2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
33/10 ZO rozhodlo řešit majetkoprávní vztahy s vlastníky pozemků tvořící
součást ulice Na Hrázi. Majitelé pozemků budou požádáni o uzavření
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SoSB kupní. Vlastníkům dotčených pozemků byly předloženy návrhy
SoSB kupní. S pí. Dvořákovou, Chaloupkovou a p. Smahou je třeba
dořešit nesrovnalosti – Tůma, trvá, budou pozváni k jednání v 5 týdnu
2014. P. Smaha je pozván na 18.02.2014 v 18.30
Bod 5) Různé:
p.Nečas navrhuje umístit značky „obytná zóna“ na křižovatku ulic K Nemocnici
a K Mýtu. Kompletní cena jedné značky je 3.354,- Kč vč. DPH.
Konečné umístění značek bude stanoveno po dohodě s č.p. 44, kde
bude umístěn retarder. Majitele nemovitosti č.p. 44 pozve - Tůma
Budou objednány 3 značky s upozorněním na přednost zprava. Bude
provedeno zjednodušené poptávkové řízení – Nečas J., Tůma
Značky jsou objednány.
Osazení značek bude dohodnuto s členy SDH Tehovec. Provedeno
částečně.– Nečas J. TRVÁ
Ve věci zpomalovacích prahů bylo rozhodnuto budovat pouze prahy
stavebně budované
Bylo domluveno instalování 2 ks retardérů v ulici Tehovecká pro
zvýšení bezpečnosti dětí v MŠ. Bude připraveno výběrové řízení Sojka
p. Sojka navrhuje při rekonstrukcích místních komunikací využívat tzv.
„zelené ulice“. Bude provedeno cenové posouzení klasické a zelené
ulice - Nečas
Program obnovy obce Tehovec
V oblasti investiční výstavby budou v roce 2013 realizovány stavby:
- chodník ulice Hlavní v úseku rybník/Spěváček
200,0 tis Kč
Akce se přesouvá do roku 2014
Zodpovídá: Z. Sojka
- zpomalovací retardéry v ulici Tehovecká (MŠ)
Akce se přesouvá do roku 2014
- projekt chodník ulice k Nemocnici v úseku Chirana - LDN.
Předpokládaná cena se mění na
240,0 tis Kč
Bude realizováno z důvodu nedostatku finančních prostředků
v pozdějších létech.
Zodpovídá: Z. Sojka
- chodník ulice K Nemocnici v úseku Chirana – ulice Hugo Heřmana
Bude realizováno z důvodu nedostatku finančních prostředků v pozdějších
létech
500,0 tis Kč
Zodpovídá: Z. Sojka
Na stavbu „Chodník v ulici Hlavní“ bude připraveno výběrové řízení – Sojka,
Na zpomalovací retardéry bude připravena zjednodušená dokumentace - Nečas
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V restauraci budou odborně připojeny chl. skříně (zásuvkou) ve výčepu. Zajistí
p. Nemrava - trvá
6. Pohostinství č.p.5
Bude provedena příprava výběrového řízení na pronájem – Měřičková
p. Tůma navrhuje prodloužit dosavadní smlouvu o pronájmu do konce roku
2014 z důvodu ukončení uprostřed sezony. Návrh bude projednán na jednání ZO
z jednání odešla paní Bártová
Návrh usnesení č. 38
ZO požaduje, aby fa Hrazdíra předložila cenovou kalkulaci na rekonstrukci VO
Na Návsi s použitím svítidel NANO LED 30 W – Tůma, Nečas - trvá
Hlasování: pro - 6 , proti- 0

, zdržel se-

Usnesení č. 38 bylo schváleno - trvá
Informace pro zastupitele
a)

ZO bylo informováno o jednání u místostarostky města Říčany o nutnosti
zrušení dohody o společném školském obvodu z důvodu naplnění
kapacity ZŠ škol v Říčanech dětmi ze Říčan. Pro školní rok 2014-2015
se musí děti z Tehovce účastnit zápisu v ZŠ Mukařov. V roce 2014 budou
známy případné požadavky města Říčany na podílení se obcí
na investičních nákladech na rozšíření kapacity škol. MÚ Říčany předložil
návrh nové dohody o vytvoření společného školského obvodu. Tato
dohoda je podmíněna poskytnutím finančního příspěvku ne výši 30.000,Kč za každého nově přijatého žáka. Mimo to požadují úhradu
neinvestičních nákladů. Pro rok 2014 se jedná o předpokládanou částku
ve výši 5.500,- Kč na jednoho žáka. Vzhledem k tomu, že se jedná o
příspěvek bez hmotného podílu, nebude dohoda reflektována. Budou
vedena jednání s cílem dosáhnout dohody o přijetí sourozenců dětí, kteří
školu již navštěvují - odpovídá Nečas

Návrh usnesení č. 1/2014
Zastupitelstvo obce Tehovec souhlasí s uzavřením dohody mezi městem Říčany,
se sídlem Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany a obcí Tehovec se sídlem
Tehovecká 22, 251 62 Tehovec o ukončení Dohody č. 77/2010-S o vytvoření
společného školského obvodu, s účinností ke dni 31.8.2014 za podmínky, že
budou k základní školní docházce v základních školách města Říčany přijati
z obce Tehovec bezplatně sourozenci dětí, které již tyto školy navštěvují.
Hlasování: pro - 7, proti- 0

, zdržel se- 0

Usnesení č. 1/2014 bylo přijato
z jednání odešel pan Sojka
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b) Ředitelka MŠ Tehovec připomněla požadavek na vybudování WC
v přízemí MŠ pro děti na hřišti. Vybudování WC bude řešit stavební
komise. Po dohodě stavební komise bude zajišťovat Nečas M.
c) Ředitelka MŠ dále požádala o možnost řešení prodloužení povolení
kapacity MŠ pro 36 dětí - odpovídá Nečas a Tůma ve spolupráci
s ředitelkou MŠ. KHS byla požádána o souhlas s předloženým řešením
3) Rozpočtová opatření
Návrh usnesení č. 2/2014
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 15 (v příloze zápisu) závěrečné vyrovnání
rozpočtu k 31.12.2013
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014 (v příloze zápisu) poplatek za odnětí
půdy ze ZPF ve výši 198.174,- Kč. Na stránce výdajové částka 198.174,- Kč, na
straně příjmové 19.817,- Kč. Rozdíl 178.357,- Kč bude pokryt zůstatkem z roku
2013
Hlasování: pro - 7, proti- 0

, zdržel se- 0

Usnesení č. 2/2014 bylo schváleno
4) Hospodaření obce za období 1-12/2013
Hospodaření obce v roce 2013 bylo ukončeno přebytkem ve výši 3,514.014,85
Kč. Stav úvěru u KB 938.343,- Kč
5) Hospodaření MŠ Tehovec za období 1-12/2013
Ředitelka MŠ seznámila přítomné s hospodařením MŠ v roce 2013. Výsledky
hospodaření tvoří přílohu zápisu.
Ředitelka MŠ doporučuje k elektrickému vrátnému ještě video telefon - ZO
souhlasí. Bude provedeno poptávkové řízení – ředitelka MŠ A.Hozmanová
Starosta doporučuje zvážit instalaci kamer na hlídání parkoviště u MŠ. Budou
prověřeny možnosti instalace bez napojení na policii – Nečas M.
6) Protipovodňový plán
Návrh usnesení č. 3/2014
Jedná se o aktualizaci údajů povodňové komise obce s rozšířenou působností
Hlasování: pro - 5, proti- 0

, zdržel se- 0

Usnesení č. 3/2014 bylo schváleno
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7) Různé
a/ návrh na vyřazení majetku
Návrh usnesení č. 4/2014
jedná se o majetek JSDHO, který byl znehodnocen při povodních 2013 a nebo
prošla doba použitelnosti. Celková hodnota vyřazených věcí 57.291,04 Kč.
Seznam tvoří přílohu tohoto zápisu
Hlasování: pro - 7, proti- 0, zdržel se- 0

Usnesení č. 4/2014 bylo schváleno
b/ údržba místních komunikací
K Mýtu – bude provedeno nové výběrové řízení
Svažitá – v úseku po ulici K Remízku bude provedena oprava výtluků
Na Návsi – bude provedena oprava výtluků
Na Hrázi – po ukončení zimního období bude vyhodnocena provizorní oprava
Pražská Cesta, Za Hospodou, Chodník Hlavní – požádáno o dotaci u
Středočeského kraje
c/ změna dopravního značení na místních komunikacích
je řešeno v bodě 5. Nově se zavádí přednost zprava. Dále bude provedeno
doplnění dopravního značení dle požadavku Policie ČR
d/ úklid veřejného prostranství
množí se stížnosti na znečistění veřejných prostranství psími exkrementy. Pro
zajištění pořádku bude osazeno více košů doplněných sáčky.
e/ splátkový kalendář plateb pro MŠ
Návrh usnesení č. 5/2014
Splátkový kalendář pro platby příspěvku na provoz MŠ pro rok 2014:
Únor – 50.000,- Kč, duben – 100.000,- Kč, červen – 50.000,- Kč, srpen 50.000,Kč, říjen – 50.000,- Kč, listopad – 25.000,- Kč, prosinec – 25.000,- Kč
Hlasování: pro - 7, proti- 0

, zdržel se- 0

Usnesení č. 5/2014 bylo schváleno
f/ P. Miláček bude pozván na jednání zastupitelstva z důvodu řešení otázky
dalšího působení stavební komise – Tůma
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g/ byl odsouhlasen pronájem sálu MFD dne 22.02.2014 Bohumilu Borávkovi,
bytem Lomená 137 za účelem pořádání soukromé akce za částku 500,- Kč
včetně DPH
Zapisovatel : Nečas Miloš
Ověřovatelé : Lenka Bártlová
Jaroslav Nemrava

Miloš Nečas
starosta obce
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