Zápis č. 3/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Tehovec
konaného dne 28.6. 2021
Přítomni:

Starostka – Poliačiková Šmoldasová
Místostarosta – Lískovec
Zastupitelé –Kalista, Šťastný, Halla, Hořický

Omluveni:

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 : Halla, Kalista
Zapisovatel : Šťastný
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu zasedání:
1. Dešťová kanalizace z Dlážděné přes pozemky 694/1, 696/1, 696/2, 738/2,
738/1 (Smlouva se zhotovitelem)
2. Rekonstrukce rybníku Na Návsi
3. Umístění Z-boxu v obci
4. Záměr o umístění věcného břemene pro vedení NN k p. č. 891/1
5. Závěrečný účet obce Tehovec a Mateřské školy Tehovec za rok 2021
6. Darovací smlouva na výsadbu stromů
7. Informace k autobusovému spoji do ZŠ Stříbrná Skalice
8. Fakturace vodné a stočné
9. Plánovací smlouva pro pozemky p. č. 903/1 – 903/13
Starostka se ptá, zda chce zastupitelstvo přidat další bod na jednání
10. Rozpočtové opatření
11. Odměna neuvolněné funkce starostky
12. Dodatky ke Smlouvám ve veřejné dopravě
13. Strategický plán rozvoje sportu
14. Chodník K Nemocnici, Chodník U Mototechny
15. Záměr prodeje IZS vozu Ford Transit
Nikdo jiný bod nepřidal.
Schválení programu zasedání: Pro

6

Proti 0

*

*

Navržený program byl schválen.
*

1

Zdrželi se

0

I. Dešťová kanalizace z Dlážděné přes pozemky 694/1, 696/1, 696/2, 738/2, 738/1
(Smlouva se zhotovitelem)
Předkládá: Starostka
Po schválení a podpisu Smlouvy může teprve Zhotovitel objednat materiál. Vzhledem
k nedostatku materiálu nejsme schopni v současné chvíli stanovit přesný
harmonogram prací. Bude upřesněno a komunikováno v první půlce července.
V tomto týdnu znovu navštíví Aleš Hořický dotčené pozemky k podpisu ustavení
oplocení na pozemcích a informaci o obsluze pozemků při stavbě.
Návrh usnesení č. 2021/3/1
Zastupitelé obce Tehovec schvalují Smlouvu o dílo se společností FK Bau, a.s. IČO
26503468 na akci „Dešťová kanalizace – propojení horní a dolní části obce Tehovec“
na částku 1,456.423,98 bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2021/3/1 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

II. Rekonstrukce rybníku Na Návsi
Předkládá: Starostka
Dne 24.6.2021 již došlo k předání staveniště zhotoviteli a v pondělí 2.8.2021 bude
rekonstrukce zahájena vypouštěním rybníku. Vypouštění bude probíhat 2-3 dny. Na
poslední týden v srpnu a začátek září je naplánována uzavírka místní komunikace Na
Návsi (u vrby). Rozhodnutí o uzavírce bude uveřejněno na úřední desce.
Obsahem rekonstrukce je odbahnění, rekonstrukce bezpečnostního přepadu,
rekonstrukce požeráku, opravy hrází a jejich čištění. Akce bude částečně hrazena
z dotace Ministerstva zemědělství ČR.
Akce je plánovaná do 15.10.2021.
III. Umístění Z-boxu v obci
Předkládá: Starostka
Na základě výsledku ankety přes mobilní rozhlas byl dne 16.6.2021 zveřejněn záměr
pro umístění Z-boxu v obci. Z-box bude sloužit pro zasílání a vyzvedávání zásilek.
S instalací počítáme v průběhu července či srpna za zastávkou Na Návsi směr
Svojetice vedle bílých kontejnerů na textil.
Návrh usnesení č. 2021/3/2
Zastupitelé obce Tehovec schvalují Smlouvu pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho
provozování se společností Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306. Plocha pod Z-boxem
bude využita bezúplatně.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2021/3/2 bylo schváleno.

Zdrželi se 0
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IV. Záměr o umístění věcného břemene pro vedení NN k p. č. 891/1
Předkládá: Starostka
Starostka informuje zastupitelstvo, že po prostudování Smlouvy budoucí o zřízení
věcného břemene a dohodnutí o umístění stavby č. IV-12-6028258/VB/2 zjistila, že
ČEZ Distribuce, a.s. ve smlouvě neakceptuje Zásady pro umístění věcných břemen,
schválených zastupitelstvem a dosud platných. Za umístění břemene o délce 23bm
náleží dle Zásad vyplacení náhrady ve výši 23bm x 700Kč, tj. 16.100Kč. Dle návrhu
ČEZ je to však pouhý 1000Kč. Starostka navrhuje zatím Smlouvu neschvalovat a
vyhlásit pouze záměr o zřízení věcného břemene.
Návrh usnesení č. 2021/3/3
Zastupitelé obce Tehovec schvalují záměr o zřízení věcného břemene pro vedení NN
k p.č. 891/1 v k.ú. Tehovec.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2021/3/3 bylo schváleno.

Zdrželi se 1

V. Závěrečný účet obce Tehovec a Mateřské školy Tehovec za rok 2021
Předkládá: Stanislava Nečasová
Návrh usnesení č. 2021/3/4
Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce Tehovec k 31.12.2020 a Zprávu
o přezkoumání hospodaření obce Tehovec za rok 2020 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný
účet za rok 2020 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2021/3/4 bylo schváleno

Zdrželi se

0

Návrh usnesení č. 2021/3/5
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Tehovec za rok 2020, která byla
sestavena k datu 31.12.2020. Závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace obce Tehovec
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2021/3/5 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 2021/3/6
Zastupitelstvo obce schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši
4,166.882,44 Kč na účet nerozděleného zisku.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti 0

Usnesení č. 2021/3/6 bylo schváleno

3

Zdrželi se 0

Předkládá: Jiří Šťastný
Dne 8.4.2021 byla provedena kontrola v MŠ Tehovec finančním výborem. Předmětem
kontroly byly účetní doklady 01-12/2020, kontrola pokladní hotovosti a účetní uzávěrka
MŠ Tehovec, příspěvkové organizace.
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce schválit řádnou účetní uzávěrku za rok
2020, účetní jednotky Mateřská škola Tehovec, příspěvková organizace, která podává
věrný a poctivý obraz o finanční situaci účetní jednotky dle §7 zákona č. 563/1991. Sb,
o účetnictví.
Návrh usnesení č. 2021/3/7
Zastupitelstvo obce Tehovec schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Tehovec
příspěvkové organizace za rok 2020. která byla sestavena k datu 31.12.2020. Závěrka
poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Mateřské školy
Tehovec, příspěvkové organizace.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2021/3/7 bylo schváleno

Zdrželi se

0

Návrh usnesení č. 2021/3/8
Zastupitelstvo obce Tehovec schvaluje převod hospodářského výsledku Mateřské
školy Tehovec, příspěvkové organizace ve výši 7.376,88 Kč v poměru 80% do fondu
rezerv a 20% do fondu odměn.
Schválení usnesení: Pro
6
Proti 0
Usnesení č. 2021/3/8 bylo schváleno

Zdrželi se

0

Předkládá: Zuzana Máchová
Paní ředitelka MŠ předložila zastupitelstvu aktuální seznam herních prvků na zahradě
MŠ a navrhuje nákup třech nových certifikovaných herních prvků.
Zahradní kuchyňka 5.100 Kč
Provazové bludiště 17.690 Kč
Věž se skluzavkou 32.500 Kč
Starostka informuje, že schválený provozní příspěvek pro rok 2021 je ve výši 350tis
Kč. Nákup výpočetní techniky byl financován z částí z rezervního fondu, z částí
z provozních nákladů a také z grantu Šablon. V roce 2020 jsme v rámci příspěvků,
vybavení a oprav MŠ uhradili z rozpočtu obce cca 530tis Kč. Letos jsme plánovali
opravu střechy za cca 150tis. Je zapotřebí rozhodnout, zda se bude střecha překládat
případně budou na podzim finance využity jiným způsobem, např. pro nákup nových
prvků.
Místostarosta uvádí, že po posledních deštích nedochází k zatékání, došlo k opravě
čidel a klapek klimatizace, oprava se prozatím odkládá. Na podzim by tedy mohly být
objednány hrací prvky. Z rezervy na opravu střechy.
VI. Darovací smlouva na výsadbu stromů
Předkládá: Vendula Zemanová, Angelika Nováková
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V současné chvíli odkládáme finance z darovacích smluv na spolufinancování dotací
pro výsadbu alejí, která by měla být zahájena na podzim letošního roku, čekáme na
schválení dotace.
Návrh usnesení č. 2021/3/9
Zastupitelé obce Tehovec schvalují přijetí daru prostřednictvím Darovací smlouvy na
výsadbu stromů ve výši 5.000 Kč od společnosti Nerospol, s.r.o. IČO: 27165507 jako
náhradní výsadbu.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2021/3/9 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

VII. Informace k autobusovému spoji do ZŠ Stříbrná Skalice
Předkládá: Starostka
Dle informace z ROPID bude zajištěna linka č. 557. Viz jízdní řády. Tehovec odjezd
po-pá 6,54hod příjezd do Stříbrné Skalice na náměstí 7,22hod.
Odjezd ze Stříbrné Skalice z náměstí 14,00hod a 16,00hod. Příjezd do Tehovce 14,29
a 16,29.
Dále čekáme na informaci o ukončení plánované rekonstrukce II/335 mezi
Ondřejovem a Stříbrnou Skalicí.

VIII. Fakturace vodné a stočné
Předkládá: Angelika Nováková
V současné době probíhá rozesílání faktur vodného a stočného. Faktury vodného
zasílá provozovatel vodovodu společnost ITV a stočného Obec Tehovec. Vyúčtování
vodného a stočného bude prováděno 2krát ročně – v měsíci dubnu a říjnu. Faktury
budou vystavované za uplynulé půlroční zúčtovací období dle nahlášeného
skutečného stavu vodoměrů. Není možné platit zálohově, případně vyúčtovávat
v jiném termínu než je duben a říjen. Při změně odběratele se konečné vyúčtování
vyhotoví dle spotřeby k jakémukoliv datu.
V případě faktury stočného probíhá zasílání poštovní formou (zajišťuje Eliška Šilerová)
nebo emailem, a to v případě, že odběratel zasílací email uvedl v dotazníku pro
přípravu smluv. Takové odběratele prosím o kontrolu svých emailů, zda nedošlo
k zařazení emailu s fakturou do spamu apod. Platby za stočné upřednostňujeme
bezhotovostně, ale je možná i platba v hotovosti či kartou na Obecním úřadě
v úředních hodinách. Upozorňujeme, že případné reklamace je potřeba řešit
s příslušným provozovatelem.
Kontakty lze najít na webu obce: VODOVOD - zákaznický servis I.T.V.: 323 607 782,
722 201 235, provoz@itvcz.eu ; KANALIZACE - 777 530 109, novakova@tehovec.cz
Další související informace:
• Z důvodu neodevzdání dotazníků pro přípravu smluv na vodné a stočné
některými odběrateli stále probíhá zajišťování podpisů připravených smluv.
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•

Na další odečet připravujeme webový formulář pro nahlášení samoodečtů, od
kterého si slibujeme, že usnadní a zrychlí proces vyúčtování vodného a
stočného.

IX. Plánovací smlouva pro pozemky p. č. 903/1 – 903/13
Předkládá: Starostka
Zastupitelům obce byla předložena dne 8.6.2021 finální verze plánovací smlouvy
k výstavbě inženýrských sítí pro p.č. 903/1-903/13. K dnešnímu dni nebyly obdrženy
již žádné dodatečné připomínky k této verzi smlouvy. Dříve než bude vybudována
technická infrastruktura a inženýrské sítě, není možné zahájit územní, stavební ani
společné řízení pro výstavbu na parcelách p.č. 903/1-903/12.
Návrh usnesení č. 2021/3/10
Zastupitelé obce Tehovec schvalují podpis Plánovací smlouvy pro výstavbu
inženýrských sítí a technické infrastruktury pro pozemky p.č. 903/1 – 903/13
s vlastníkem parcel, přičemž zástavba RD je do budoucna plánována na pozemcích
p.č. 903/1-903/12. Veškeré inženýrské sítě a technická infrastruktura bude bezúplatně
převedena do majetku obce.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2021/3/10 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

X. Rozpočtové opatření
Návrh usnesení č. 2021/3/11
Zastupitelé obce Tehovec schvalují návrh rozpočtového opatření č. 3/2021, kde
shodně na straně příjmu a výdajů je částka 678.578,76Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2021/3/11 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

XI. Odměna neuvolněné funkce starosty
Předkládá: Starostka
Na základě změny v Nařízení vlády č. 318/2017, kdy od 1.1.2020 je odměna za
funkci neuvolněné funkce starosty pobírat 31.714Kč, žádá starostka o navýšení
odměny od 1.7.2021.
Návrh usnesení č. 2021/3/12
Zastupitelé obce Tehovec schvalují odměnu pro vykonávání funkce neuvolněného
starosty ve výši 31.714Kč od 1.7.2021.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2021/3/12 bylo schváleno.

Zdrželi se 1
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XII. Dodatky ke Smlouvám ve veřejné dopravě
Návrh usnesení č. 2021/3/13
Zastupitelé obce Tehovec schvalují dodatky pro období 1.4.-31.12.2021 ke Smlouvám
ve veřejné dopravě č. 16 pro linku PID č. 381 a 959 v částce 9.754,30Kč, dodatek č.
14 pro linku PID č. 383 a 465 v částce 133.884,60Kč, dodatek č. 12 pro linku PID 382
v částce 0Kč, dodatek č. 16 pro linku 489 v částce 0Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2021/3/13 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Starostka informuje, že dle nového modelu výpočtu obslužnosti obcí linkami PID, který
připravil Středočeský kraj, by měla obec Tehovec platit od roku 2022 roční ztrátu
v autobusové dopravě něco mezi 40-50tis Kč, v současné chvíli to bylo cca 200tisKč
ročně.
XIII. Strategický plán rozvoje sportu obce Tehovec
Předkládá: Starostka, Jiří Šťastný
Zastupitelstvu byl předložen návrh strategického plánu rozvoje sportu v obci Tehovec,
jako povinný dokument obce ze zákona
Návrh usnesení č. 2021/3/14
Zastupitelé obce Tehovec schvalují Strategický plán rozvoje sportu obce Tehovec.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2021/3/14 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

XIV. Chodník K Nemocnici, Chodník U Mototechny
Předkládá: Starostka
Chodník K Nemocnici – žádost byla vyhodnocena ve vládním projektu Mobilita pro
všechny v 1. kole za vyhovující. Bylo doporučeno pouze 5 projektů z celé republiky.
Na podzim smíme požádat na SFDI o financování projektu.
Chodník U Mototechny – SFDI informovalo, že vyhodnocení žádostí bude nejdříve
v červenci 2021. Na vyhodnocení čekáme od ledna 2021, kdy jsme podali v pořadí
druhou žádost.
Dotace na chodníky jsou směrovány zejména obcím pro zabezpečení pěších kolem
státních cest. Na chodníky pro místní komunikace dotace nejsou. Pouze výjimečně
jsou schváleny pro místní komunikace, pokud se jedná o chodníky, které směřují
k veřejným budovám nebo zdravotnickým zařízením.
XV. Záměr prodeje IZS vozu Ford Transit
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Předkládá: velitel výjezdové jednotky Miloslav Dlabač
Návrh prodat FORD Transit a financovat z tohoto prodeje částečně nákup vozíku za
vozidlo IZS Peugeot Boxer.
Návrh usnesení č. 2021/3/15
Zastupitelé obce Tehovec schvalují záměr prodeje IZS vozidla Ford Transit za
minimální částku 20.000,- Kč. Z prodejní ceny vozidla bude částečně uhrazen nákup
vozíku za IZS vozidlo Peugot Boxer.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2021/3/15 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Veřejné zasedání bylo ukončeno v 19:25 hodin.
Příloha:
Návrh rozpočtového opatření č. 3/2021
Diskuse:
Dotaz č.1 Co ZŠ Lošbates?
Starostka informuje:
Územní řízení je po roce zahájeno. Pevně věříme, že na konci prázdnin budeme mít
Územní rozhodnutí v ruce. Dále máme připravenou finální dokumentaci pro stavební
řízení, která bude podána po obdržení pravomocného Územního rozhodnutí.
Na základě žádosti na Ministerstvo financí, Ministersvto školství, mládeže a
tělovýchovy a předsedy vlády o navýšení prostředků na výstavbu, byla navýšen příslib
o 27M CZK na 432M CZK.

Vytištěno dne:
Podepsáno dne:
Zapisovatel : Jiří Šťastný

…………………………………………………..

Ověřovatelé : Aleš Kalista

……………………………………………….....

Vlastimil Halla

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