Zápis č. 4/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Tehovec
konaného dne 30.8.2021
Přítomni:

Starostka – Poliačiková Šmoldasová
Místostarosta – Lískovec
Zastupitelé –Kalista, Hořický, Hnutová

Omluveni:

Šťastný, Halla

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 : Kalista, Hořický
Zapisovatel : Hnutová
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu zasedání:
1. Prodej Ford Tranzit
2. Oprava první linky ČOV
3. Rekonstrukce rybníku Na Návsi (dotace, realizace)
4. Výsadba alejí v Tehovci (dotace, realizace)
5. Chodník U Mototechny (dotace, realizace)
6. Projektová dokumentace „Vodovod a kanalizace U Mototechny“
7. Revokace usnesení 85/2020 ze dne 21.12.2020
8. Doprava do ZŠ Stříbrná Skalice
9. Dotace na rekonstrukci sportoviště Tehovec – Vojkov
10. Z-box v Tehovci
Starostka se ptá, zda chce zastupitelstvo přidat další bod na jednání
11. Rozpočtové opatření
12. Ceny elektřiny na rok 2022
13. Záměr pronájem nebytových prostor K Mýtu 69
Nikdo jiný bod nepřidal.
Schválení programu zasedání: Pro 5

Proti 0

Navržený program byl schválen.
*

*

*
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Zdrželi se

0

I. Prodej Ford Transit
Předkládá: Starostka
Dne 28.6.2021 byl schválen záměr prodeje Ford Transit, který byl řádně vyvěšen.
Kupující po prohlídce vozu nabídl v termínu cenu 35.555,- Kč.
Návrh usnesení č. 2021/4/1
Zastupitelé obce Tehovec schvalují kupní smlouvu na prodej Fordu Transit panu
Františkovi Janečkovi za cenu 35.555,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2021/4/1 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

II. Oprava první linky ČOV
Předkládá: Místostarosta
Zatím byla provedena rekonstrukce čerpací stanice a zprovozněna nepoužívaná
linka. Proběhlo výběrové řízení na opravu původně používané linky. V letošním roce
přejdeme tedy na provoz na obou linkách.
Návrh usnesení č. 2021/4/2
Zastupitelé obce Tehovec schvalují Smlouvu o dílo na Rekonstrukci první linky ČOV
Tehovec – Chirana s firmou Petr Vácha IČO: 69181985 na částku 566.401,- Kč vč.
DPH.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2021/4/2 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

III. Rekonstrukce rybníku Na Návsi
Předkládá: Starostka
Po vypuštění nádrže bylo zjištěno, že opravy hrází budou mnohem rozsáhlejší než
bylo původně vyprojektováno a vysoutěženo. Vzhledem k platnosti zákona o
Veřejných zakázkách nemůžeme dílo navýšit více než o 50%, proto bude provedeno
odbahnění a oprava stavidel. Dále bude opraven projekt dle skutečností. Bude
zapotřebí v příštím roce znovu požádat o dotaci. Letošní termín již nestihneme.
Realizace hrází tím přechází nejdříve na srpen 2023. Po odbahnění a opravě
stavidel bude rybník znovu napuštěn. Od dotace, která nám byla schválena
v letošním roce tedy musíme odstoupit.
Je nutné se rozhodnout, zda budeme pouze sanovat nebo vyprojektujeme úplně
nové hráze. Starostka se přiklání k novým hrázím, které by měly mít pevnost cca
100let. S financováním dotace 80% je obec schopna nový rybník vystavět.
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Návrh usnesení č. 2021/4/3
Zastupitelé obce Tehovec schvalují odstoupení od dotace na akci 129 393 04172
z Programu 129 390 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých
vodních nádržích ze dne 27.7.2021.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2021/4/3 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Návrh usnesení č. 2021/4/4
Zastupitelé obce Tehovec schvalují opravu projektu a vyprojektování zcela nových
hrází pro nádrž Na Návsi.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2021/4/4 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

IV. Výsadba alejí (dotace, realizace)
Předkládá: Starostka
Obec Tehovec obdržela dotaci od Ministerstva životního prostředí v rámci programu
péče o krajinu v roce 2021 ve výši 249.690,28 Kč. Z této dotace budou vysazeny dvě
aleje. Realizace bude v listopadu 2021.
Návrh usnesení č. 2021/4/5
Zastupitelé obce Tehovec souhlasí s přijetím dotace a realizací akce Výsadba alejí
v Tehovci.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2021/4/5 bylo schváleno.

Zdrželi se 0
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V. Chodník U Mototechny (dotace, realizace)
Předkládá: Starostka
Dne 16.8.2021 obdržela obec Tehovec Rozhodnutí o schválení dotace na Výstavbu
chodníku v ul. U Mototechny v obci Tehovec ve výši 1,485.734,- Kč.
Návrh usnesení č. 2021/4/6
Zastupitelé obce Tehovec souhlasí s přijetím dotace a s vypsáním výběrového řízení
oslovením minimálně 5 firem. Termín realizace jaro 2022.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2021/4/6 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

VI. PD Vodovod a kanalizace U Mototechny
Předkládá: Starostka
Dle rozhodnutí zastupitelstva obce Tehovec byla zrušena smlouva s firmou Aquatis a
byly poptány nové firmy na zajištění projektové dokumentace. Na základě
předložených nabídek byla vybrána společnost LN Consult, s.r.o.
Návrh usnesení č. 2021/4/7
Zastupitelé obce Tehovec souhlasí s podpisem smlouvy na projektovou dokumentaci
Vodovod a kanalizace U Mototechny s firmou LN Consult, s.r.o. IČO 29136504 na
částku 290.400,- Kč vč. DPH.
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Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2021/4/7 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

VII. Revokace usnesení 85/2020 ze dne 21.12.2020
Předkládá starostka:
Plánovací smlouvy na příspěvek na infrastrukturu jsou pouze pro domy, které se
budují na nezastavěných pozemcích.
Návrh usnesení č. 2021/4/8
Zastupitelé obce Tehovec schvalují revokaci usnesení č. 85/2020 ze dne 21.12.2020
ohledně p.č. 893/10 v k.ú. Tehovec.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2021/4/8 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

VIII. Doprava ZŠ Stříbrná Skalice
Předkládá: Starostka
Vzhledem k uzavírce Ondřejov – Stříbrná Skalice, bude bus č. 557 vyjíždět
z Tehovce ráno o 2 minuty dříve. Celková trasa přes Hradec bude o 7minut delší.
V odpoledních hodinách pojede autobus až ze Sázavy a pojede až do Babic. Našeho
jízdního řádu se tato změna nedotýká.

IX. Dotace na rekonstrukci sportoviště Tehovec – Vojkov
Předkládá: Starostka
Byla vypracována dotace na rekonstrukci povrchu asfaltobetonového hřiště u LDN na
Vojkově. Celková částka rekonstrukce se pravděpodobně vyšplhá na 1M CZK.
Spoluúčast obce 20%.
Návrh usnesení č. 2021/4/9
Zastupitelé obce Tehovec schvalují podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
sportoviště u Národní sportovní agentury v rámci Programu – Kabiny 2021 a souhlasí
s pravidly spolufinancování projektu ve výši 20 % způsobilých výdajů.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2021/4/9 bylo schváleno.

Zdrželi se 0
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X. Z-box v Tehovci
Předkládá: Starostka
V minulém týdnu došlo k umístění Z-boxu na odesílání a přijímání zásilek u zastávky
Na Návsi směr na Svojetice. V průběhu dvou týdnů by měl být Z-box zaktualizován
v systémech a bude možno jej začít používat.

XI. Rozpočtové opatření
Předkládá: Stanislava Nečasová
Návrh usnesení č. 2021/4/10
Zastupitelé obce Tehovec schvalují Rozpočtové opatření č. 4/2021, kde shodně na
straně příjmů a výdajů je částka 3,372.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2021/4/10 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

XII. Ceny elektrické energie
Předkládá: Jirka Šťastný
Na základě nabídky od ČEZ ESCO provedl porovnání cen elektrické energie
s dodavatelskou společností Skautská energie, kterou předložil zastupitelstvu.
Návrh usnesení č. 2021/4/11
Zastupitelé obce Tehovec schvalují porovnat ceny elektrické a energie a přejít od
ČEZ ESCO k výhodnějšímu dodavateli.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2021/4/11 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

XIII. Záměr pronájmu nebytových prostor K Mýtu 69
Předkládá: Místostarosta
V současné chvíli probíhají opravy nebytových prostor K Mýtu 69. Měli bychom se
rozhodnout, co tedy s prostory bude dál. Oprava bude probíhat asi do října. Původní
záměr byl na indoorové multifuknční sportoviště, ale smíšené zboží by obec uvítala
raději.
Návrh usnesení č. 2021/4/12
Zastupitelé obce Tehovec schvalují záměr propachtování nebytových prostor K Mýtu
69 za účelem prodeje smíšeného zboží (potravin, drogistického zboží apod.)
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2021/4/12 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Termíny akcí v Tehovci:
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Memoriál Míly Dlabače v sobotu 4.9. od 14hod se bude konat na hřišti u LDN Vojkov.
Posezení s harmonikou je v úterý 14.9. od 16 hod v Restauraci Na Návsi.

Příloha:
Návrh rozpočtového opatření č. 4/2021
Diskuse:
Dotaz č.1:
Opakující se problémy s vyvážením popelnic v oblasti U Mototechny.
Odpověď:
Bylo řešeno minulý čtvrtek s FCC na OÚ Tehovec. Očekáváme zlepšení služeb.
Dotaz č. 2:
Jaký je stav přípravy akce chodník K Nemocnici?
Odpověď:
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. V září by mělo stavební povolení nabýt
právní moci. Pokud obdržíme dotaci, realizace vychází na rok 2022.
Dotaz č. 3:
Bude se upravovat dopravní značení v ulici Tehovecká? Je zde silný provoz a řidiči
nedodržují rychlost.
Odpověď:
Budou umístěny retardéry, případně i nastříkané značení na povrch silnice.

Veřejné zasedání bylo ukončeno v 19:25 hodin.

Vytištěno dne:
Podepsáno dne:
Zapisovatel: Ludmila Hnutová
Ověřovatelé: Aleš Kalista
Aleš Hořický

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