Zápis č. 6/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Tehovec
konaného dne 21.9. 2020.
Přítomni:

Omluveni:

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

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 : Hořický, Kalista
Zapisovatel : Hnutová
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu zasedání:
Záměr na věcné břemeno ČEZ
Plánovací smlouvy k novým výstavbám
Oprava ČOV
Lošbates dodatek č. 2 ke smlouvě mezi LOŠBATES DSO a Pelletier de
Fontenay Inc.
5. Výběrové řízení BRKO (popelnice a kontejnery)
6. Info o odpadech na rok 2021
7. Dodatek č. 1 ke smlouvě na projektovou dokumentaci sběrného dvora
1.
2.
3.
4.

Starostka žádá o přidání bodů na program:
8. MŠ Tehovec navýšení provozního rozpočtu
9. Rozpočtové opatření
10. Provozování vodovodu a kanalizace v obci
Schválení programu zasedání: Pro

6

Proti 0

*

*

Zdrželi se

0

Navržený program byl schválen.
*
I. Záměr na věcné břemeno ČEZ
Ve stávající rozpojovací skříni SR402, umístěné na hranici pozemků p.č. 981/7 bude
místo pojistek na pozici č. 4 přepojena redukce pojistkových spodků. Z nové volné
sady pojistek na pozici č. 05 bude připojeno nové kabelové vedení, které povede
přes pozemky 981/1 a bude zaústěno do nové pojistkové skříně. Skříň budeš
umístěna na p.č. 981/1 u hranice s pozemkem p.č.692/16.
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Návrh usnesení č. 45/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na věcné břemeno na kabelové vedení NN zařízení distribuční soustavy pro připojení sběrného dvora, které povede přes
pozemek 981/1 v délce 46bm a 1m2.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 45/2020 bylo schváleno.
II. Plánovací smlouvy k novým výstavbám
Návrh usnesení č. 46/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje podpis plánovací smlouvy pro individuální výstavbu
zajišťující bydlení stavebníka na p.č. 733/11 v k.ú. Tehovec dle Zásad pro investory
schválených zastupitelstvem obce Tehovec dne 9.12.2019.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 46/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 47/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje podpis plánovací smlouvy pro individuální výstavbu
zajišťující bydlení stavebníka na p.č. 852/18 v k.ú. Tehovec¨ dle Zásad pro investory
schválených zastupitelstvem obce dne 9.12.2019.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 47/2020 bylo schváleno.
III. Oprava ČOV
Obdrželi jsme 3 nabídky na zprovoznění dosud nepoužívané linky č.2 ČOV u
Chirany, do které budou svedeny splašky a následně dojde k opravě původně
používané linky č. 1. Zastupitelstvo bude rozhodovat o zprovoznění původní linky a
montáže česel nejpozději v únoru 2021.
Návrh usnesení č. 48/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na realizaci díla na zprovoznění linky č. 2 od
Petra Váchy, IČO:69181985 v částce 438.630,- bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 48/2020 bylo schváleno.
IV. Lošbates
Zastupitelstvu byl předložen dodatek na navýšení finanční odměny za projekční
práce Nové svazkové školy LOŠBATES. Předmětná změna závazku ze Smlouvy
spočívající v navýšení finanční odměny za projekční práce souvisí zejména se
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zpracováním projektové dokumentace v pasivním standardu v souladu s podmínkami
dotačního programu OPŽP, oblast podpory 5.2., za účelem získání dotace z tohoto
programu, dále je zde návrh etapizace objektu na dvě etapy pro účely čerpání
samostatné dotace a rozšíření předmětu plnění o přeložky inženýrských sítí podél
I/2.
Návrh usnesení č. 49/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě na vytvoření projektové
dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na projektu „Nová
svazková základní škola LOŠBATES. Tímto dodatkem se mění cena uvedená
v článku 7.1. Smlouvy na Celkovou maximální cenu 21,644.722,- Kč vč. DPH. Tento
dodatek také mění přílohu č. 2 Smlouvy – Nabídková cena dle jednotlivých činností
v řádku c1) a d).
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 49/2020 bylo schváleno.
Dále byl zastupitelstvu předložen dokument „Prohlášení stavebníka“ pro stavbu
"Nová základní svazková škola LOŠBATES" (SO - Stavba IV.-úprava silnice I/2, ul.
Kutnohorská)
Zastupitelstvo tento dokument bere na vědomí.

V. Výběrové řízení BRKO (biologicky rozložitelný komunální opad)
Dne 25.8.2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení na nákup BIO popelnic do
domácností a také nákup kontejnerů na tříděný odpad na sběrné místo v ZEA.
Následně budou tyto kontejnery umístěny na novém sběrném dvoře.
Otevírání obálek proběhlo 10.9.2020 v 17hod. Obdrželi jsme celkem tři nabídky.
Zastupitelstvu byla předložena Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek včetně celé
dokumentace z otevírání obálek.
Návrh usnesení č. 50/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci zakázky pro projekt „Separace BRKO
Tehovec“ s firmou NAODPAD, s.r.o., Nádražní 158 Hronov, PSČ 54931, IČO:
05822726 za vysoutěženou částku 579.810,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce
souhlasí s podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 50/2020 bylo schváleno.
VI. Odpady v roce 2021
V pátek 19.9.2020 byla Parlamentem ČR schválena novela Zákona o odpadech.
Tato novela přibližuje ČR na úroveň Evropských předpisů, kde je cílem do roku 2030
skládkovat maximálně 10% odpadu. Abychom zahájili tento proces a motivovali naše
občany k recyklaci, zavádíme od roku 2021 biopopelnice do každé domácnosti a
3

měníme frekvenci svozů směsného odpadu na čtrnáctidenní120l a měsíční 120l a
240l pro jednu domácnost. Týdenní svozy již nebudou existovat. Postupně budeme
v příštích letech přistupovat k dalším nástrojům, které nám pomohou zvýšit
procentuální podíl vytříděného odpadu. V případě, že se nám nepodaří tato čísla
vylepšit, čekají obci sankce a následně tedy značné zdražení odpadů i pro občana.
Sběrné místo vytvořené na jaře letošního roku a vybudování sběrného dvora je tedy
nutnou součástí odpadového hospodářství obce pro zvýšení podílu recyklace
odpadů.
Za poslední roky se nám podařilo zvýšit odměnu za třídění odpadů od společnosti
Eko-kom. O tuto odměnu snižujeme našim občanům roční poplatek za svoz odpadů.

Odměna od Eko- kom za třídění obec Tehovec
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I přes tyto výsledky, dosahujeme v obci výsledku 325 kg komunálního odpadu (bez
BIO) ročně na občana. Republikový průměr v roce 2019 byl stanoven ČSÚ cca na
hranici 0,5t.. Našim společným cílem je dosáhnout hranice max 200kg komunálního
odpadu na občana.
Dle statistik bylo také prokázáno, že ve Středočeském kraji jsou nejvyšší náklady na
likvidaci odpadu v ČR a to 1107 Kč/osoba. Přičemž 7 ze 14 krajů dosahuje hodnot
mezi 800-850 Kč/osoba.
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Na minulém veřejném zasedání byla schválena objednávka firmy FCC do konce
měsíce ledna 2021. Na dalším vývoji svozu odpadů pro následující měsíce se
pracuje.
VII. Dodatek č. 1 ke smlouvě na projektovou dokumentaci sběrného dvora
Vzhledem ke schválené územně plánovací dokumentaci je zapotřebí aktualizovat
umístění sběrného dvora na pozemcích.
Návrh usnesení č. 51/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 na aktualizaci projektové dokumentace
s firmou Ing. Jiří Šíř – VISTA, IČO 12039373. Cena za toto dílo je stanovena na
60.500,- vč. DPH.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 51/2020 bylo schváleno.
VIII. MŠ Tehovec navýšení provozního rozpočtu pro rok 2020
Paní ředitelka MŠ Tehovec, příspěvkové organizace předložila rozpočtový výhled pro
závěr roku 2020. Vzhledem k omezenému provozu na jaře a vyššímu počtu
předškolních dětí (neplatících ze zákona), nestačí finance na pokrytí provozních
nákladů. Rozpočet je zapotřebí navýšit o 90tis Kč, čili na 500tis pro letošní rok.
Návrh usnesení č. 52/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení příspěvku na úhradu provozních nákladů pro
Mateřskou školu, Tehovec příspěvkovou organizaci o dalších 90,000,- Kč na částku
500.000,- Kč pro rok 2020.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 52/2020 bylo schváleno.
IX. Rozpočtové opatření
Návrh usnesení č. 53/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020 ve výši 690tis.
Rozpočtové opatření je nedílnou součástí zápisu.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti 0

Usnesení č. 53/2020 bylo schváleno.
X. Provozování vodovodu a kanalizace v obci
Rozhodnutí zastupitelstvo odkládá na příští jednání.
Veřejné zasedání bylo ukončeno v 19:07 hodin.
Příloha:

Návrh rozpočtového opatření 6/2020
5

Zdrželi se 0

Vytištěno dne:
Podepsáno dne:
Zapisovatel : Hnutová Ludmila

…………………………………………………..

Ověřovatelé : Aleš Kalista

…………………………………………...

Aleš Hořický

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