OBEC TĚŠOVICE, Těšovice 2, Husinec

Zápis ZZO 18. 05. 2017 od 18,00
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
Schválení programu
Kontrola usnesení a úkolů z minulého Zastupitelstva
Rozpočtová změna č. 3/2017
Schválení závěrečného účtu za rok 2016
Stanovení správce kulturních zařízení
Rekonstrukce kapliček v Bělči
Žádost o příspěvek na účelovou komunikaci v Bělči
Žádost o příspěvek na činnost – Linka bezpečí
Odměna starosty a místostarosty v souvislosti s končící smlouvou referentky
Informace starosty
Diskuze
Usnesení
Závěr

Zasedání zastupitelstva obce Těšovice zahájil starosta Emil Nachlinger v 18,00 hod a ten poté zasedání řídil.
Informace o konání zasedání ZO podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecného úřadu zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 12. 05. 2017 do 18. 05. 2017. Současně byla zveřejněna na
elektronické úřední desce.
Přítomno: 8 zastupitelů – omluven pan Václav Nachlinger
Přítomna byla nadpoloviční většina zastupitelů, takže zastupitelstvo bylo schopné usnášení podle § 92 odst. 3 zákona o
obcích. Dále přítomni hosté podle Prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu.
1. Volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele zápisu
Starosta navrhuje za ověřovatele Zápisu Jiřího Hese a Jiřího Petráška.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje za ověřovatele zápisu Jiřího Hese a Jiřího Petráška.
Výsledek hlasování: 8-0-0
Usnesení č. 45/2017 bylo schváleno
Zapisovatelem určuje starosta Janu Sladký Nachlinger.
ZZO je nahráváno na zvukový záznam pro potřeby zhotovení zápisu ze ZZO.
2. Schválení programu
Návrh na doplnění Programu ZZO: starosta Emil Nachlinger navrhuje přidat bod „Obnova vodovodu Výrovčice - Běleč 5.
etapa“ a bod „Pronájem části obecního pozemku 619/6 k.ú. Běleč u Těšovic“
Starosta Emil Nachlinger přečetl program, doplněný dva uvedené body.
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Volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
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Schválení závěrečného účtu za rok 2016
Obnova vodovodu Výrovčice - Běleč
Pronájem části obecního pozemku 619/6 k.ú. Běleč u Těšovic
Stanovení správce kulturních zařízení
Rekonstrukce kapliček v Bělči
Žádost o příspěvek na účelovou komunikaci v Bělči
Žádost o příspěvek na činnost – Linka bezpečí
Odměna starosty a místostarosty v souvislosti s končící smlouvou referentky
Informace starosty
Diskuze
Usnesení
Závěr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje upravený Program zasedání Zastupitelstva obce Těšovice.
Výsledek hlasování: 8-0-0
Usnesení č. 46/2017 bylo schváleno.
3. Kontrola usnesení a úkolů z minulého Zastupitelstva
Třetí nabídka na rozhlas – hotové, záznam o výběru dodavatele bude vyvěšen na elektronickou úřední desku. Na rozhlas
jsme obdrželi od JČ Kraje z Programu obnovy venkova dotaci 25 tisíc Kč.
Výpověď Plan Control – domluvena, vyřídí starosta do konce května.
Smlouva s hasiči Běleč – místostarosta má podklady, pracuje na tom.
Starosta poděkoval bělečským hasičům za sestavení původní autobusové zastávky na hřišti v Bělči.
Kontejnery – trvá. DSO Prachaticko zprostředkovalo dotaci na nákup kontejnerů 15.000,- (plus vlastní prostředky
10.000,-). Zastupitel pan Petrášek navrhuje nakoupit plastové kontejnery a postupně na ně přejít. Starosta
s místostarostou rozhodnou o dalším postupu.
Dětská hřiště – obdrželi jsme od JČ Kraje z Programu obnovy venkova dotaci 183 tisíc Kč. Do příštího ZZO budou
naceněny nezbytné opravy a doplnění dopadových ploch, ze zbytku budou zakoupena nová zařízení.
Předání komunikace původní II/145 v Bělči – větve jsou uklizené, zbývá shrnout krajnice.
Kontrola napojení na obecní kanalizaci Pechekovi – trvá.
Nesvítí jedno světlo veřejného osvětlení v Bělči a jedno v Bělečské Lhotě bliká. Závada na sušáku hadic v Bělči. Opravy
starosta objedná u TS Prachatice.

4. Rozpočtová změna č. 3/2017
Účetní paní Eva Ostrá informovala o Rozpočtovém opatření č. 3/2017. Navýšení příjmů o 850 000 Kč (dotace na obnovu
vodovodu v Bělči) a 10 000 Kč (daň z hazardních her).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2017 – příjmy 860 000 Kč, výdaje 0 Kč, financování
- 860 000 Kč.
Výsledek hlasování: 8-0-0
Usnesení č. 47/2017 bylo schváleno.
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5. Schválení závěrečného účtu za rok 2016
Účetní paní Eva Ostrá přečetla Závěrečný účet za rok 2016.
Paní Ostrá také informovala o výsledku auditu – závěr z přezkoumání hospodaření zní:
„Při přezkoumání podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. byly zjištěny jen nevýznamné chyby a nedostatky, které nemají
závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) odst. (3) § 10 zákona č. 420/2004 Sb.“
Starosta v průběhu jednání opustil jednací místnost.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje závěrečný účet za rok 2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a
to bez výhrad.
Výsledek hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 48/2017 bylo schváleno.

6. Obnova vodovodu Výrovčice – Běleč 5. etapa
Starosta se vrátil na zasedání ZO.
Jana Sladký Nachlinger informuje o obsahu Výzvy k podání nabídek na obnovu vodovodu Výrovčice - Běleč 5. etapa.
Otevírání obálek povede paní Šilhanová, která zajistí správný průběh výběrového řízení.
Zastupitelstvo se domluvilo na termínu otevírání obálek 15. 6. 2017 v 17h a na termínu příštího ZZO 22. 6. 2017 v 18h.
To nahradí červencové zasedání, které se tímto ruší.
Za členy hodnotící komise navrhuje starosta zastupitele pana Šanderu, pana Petráška a pana Vlastimila Jiráně. Za
náhradníky členů hodnotící komise navrhuje starosta zastupitele Josefa Hese, Jiřího Hese a Miroslava Lefflera.
Starosta bude informovat majitele dotčených pozemků o obnově vodovodu v Bělči.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje text Výzvy k podání nabídek na obnovu vodovodu Výrovčice - Běleč 5. etapa,
členy hodnotící komise p. Jaroslava Šanderu, p. Jiřího Petráška a p. Vlastimila Jiráně a náhradníky p. Josefa Hese,
Jiřího Hese a Miroslava Lefflera.
Výsledek hlasování: 8-0-0
Usnesení č. 49/2017 bylo schváleno.
7. Pronájem části obecního pozemku 619/6 k.ú. Běleč u Těšovic
Zájemci o nemovitost paní Jánošové mají zájem i o pokračování pronájmu cca 80 m2 velkou část obecního pozemku pč.
619/6 v kú. Běleč u této nemovitosti, která je dosud využívána jako zahrádka. Pronájem novým zájemcům proběhne
standardně – po ukončení pronájmu paní Jánošovou bude na nejbližším ZZO projednán záměr pronájmu.
8. Stanovení správce kulturních zařízení
Pan zastupitel Jaroslav Šandera si bere na starost kulturní místnost v Těšovicích. Správcem KD Běleč bude velitel JSDH
Běleč Petr Hes.
Bude vyhotovena Směrnice pro pronajímání KD Běleč a Kulturní místnosti v Těšovicích.
9. Rekonstrukce kapliček v Bělči
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V letošním roce je v rozpočtu vyčleněno 300 tisíc na opravu kapliček v Bělči. Starosta s místostarostou zjistí stav věci,
případně na příští ZZO pozvou bývalé zastupitele M. Záhorkovou a S. Vlasáka.
10. Žádost o příspěvek na účelovou komunikaci v Bělči
Pan Hálek žádá o příspěvek na část přístupové komunikace k domu č.p. 60, která leží na obecním pozemku. Podle
Směrnice obce o napojování na obecní sítě si vlastníci nemovitostí budují sjezd ke své nemovitosti na vlastní náklady.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje příspěvek na komunikaci k domu č.p., Běleč.
Výsledek hlasování: 0-3-5 (proti: J. Šandera, Z. Koubová, M. Leffler; zdržel se: M. Penzlstadler, E. Nachlinger, Jiří Hes,
Josef Hes, J. Petrášek)
Usnesení nebylo schváleno.
11. Žádost o příspěvek na činnost – Linka bezpečí
Starosta Emil Nachlinger přečetl žádost. Zastupitelé dávají přednost konkrétním příspěvkům místním organizacím.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice zamítá příspěvek na činnost Linky bezpečí.
Výsledek hlasování: 8-0-0
Usnesení č. 50/2017 bylo schváleno.
12. Odměna starosty a místostarosty v souvislosti s končící smlouvou referentky
V souvislosti s končící smlouvou referentky Jany S. Nachlinger k 30. 6. 2017 by mělo od 1. 7. 2017 dojít k navýšení odměn
starosty a místostarosty na původní výši.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje navýšení odměny starosty o 5 tisíc Kč a místostarosty o 3 tisíce Kč od 1. 7.
2017. Odměna pro starostu činí 19.585,- Kč hrubého a pro místostarostu 12.666,- Kč hrubého.
Výsledek hlasování: 6-0-2 (zdržel se: M. Leffler, E. Nachlinger)
Usnesení č. 51/2017 bylo schváleno.
13. Informace starosty
Zastupitelstvo bylo informováno o daru Marcely Záhorkové (60 nerezových lžiček) pro KD Běleč, zastupitelstvo děkuje,
lžičky budou zapsány do inventurního seznamu KD Běleč.
Parkování nákladních aut na návsi v Bělči – místostarosta navrhuje určit pozemek na okraji Bělče pro parkování
nákladních vozů. Host p. Hálek navrhuje umístit na náves značky zákazu stání. Po diskuzi se zastupitelé rozhodli situaci
řešit dopravním značením.
Využití bývalé prodejny v Bělči
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje Záměr pronájmu prodejny čp. 14 v Bělči na parcele 1/6 k.ú. Běleč u Těšovic.
Výsledek hlasování: 8-0-0
Usnesení č. 52/2017 bylo schváleno.
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