OBEC TĚŠOVICE, Těšovice 2, Husinec

Zápis ZZO 7. 9. 2017 od 18,00
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
Schválení programu
Poděkování zastupiteli V. Náchlingerovi
Volba nového zastupitele Zdeňky Velkové, návrh na zařazení do KV, odměna
Kontrola usnesení a úkolů z minulého Zastupitelstva
Rozpočtová změna č. 5/2017
Informace o hospodaření Obce k 31. 7. tr.
Podněty ke změně Územního plánu Obce
Prodej pozemku pč. 458/3 v kú. Žernovice
Žádost o příspěvek – JČ centrum pro zdravotně postižené a seniory
Schválení smlouvy pronájmu části pozemku č. 619/6 v kú. Běleč
Schválení smlouvy výpůjčky Běleč čp. 14 – bývalá prodejna
Příspěvek Obce Kottovům na reinstalaci křížku,
Stanovení hodinových sazeb za práce na nemovitostech občanů
Nabídka vyfrézované obalované drtě
Informace starosty
Diskuze
Usnesení

Závěr

Zasedání zastupitelstva obce Těšovice zahájil starosta Emil Nachlinger v 18,02. Zasedání řídil místostarosta Miroslav
Leffler.
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 31. 8. 2017 do 7. 9. 2017. Současně byla zveřejněna na
elektronické úřední desce.
Přítomno: 6 zastupitelů – omluveni pan J. Šandera, J. Petrášek a paní Z. Koubová; v průběhu zasedání byla
jmenována zastupitelka za zesnulého zastupitele p. V. Náchlingera
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 zastupitele Josefa Hese a Milana Penzlstadlera.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje za ověřovatele zastupitele Josefa Hese a Milana Penzlstadlera.
Výsledek hlasování: 5-0-0
Usnesení č. 63/2017 bylo schváleno
Zapisovatelem určuje místostarosta starostu p. Emila Nachlingera.
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ZZO je nahráváno na zvukový záznam pro potřeby zhotovení zápisu ze ZZO.
2. Schválení programu
Místostarosta přečetl program. Byl pouze přeformulován bod č. 4 z „volby“ na „jmenování“ nového zastupitele a
„složení slibu“.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
Schválení programu
Poděkování zastupiteli V. Náchlingerovi
Jmenování nového zastupitele Zdeňky Velkové a složení slibu, návrh na zařazení do KV, odměna
Kontrola usnesení a úkolů z minulého Zastupitelstva
Rozpočtová změna č. 5/2017
Informace o hospodaření Obce k 31. 7. tr.
Podněty ke změně Územního plánu Obce
Prodej pozemku pč. 458/3 v kú. Žernovice
Žádost o příspěvek – JČ centrum pro zdravotně postižené a seniory
Schválení smlouvy pronájmu části pozemku č. 619/6 v kú. Běleč
Schválení smlouvy výpůjčky Běleč čp. 14 – bývalá prodejna
Příspěvek Obce Kottovům na reinstalaci křížku,
Stanovení hodinových sazeb za práce na nemovitostech občanů
Nabídka vyfrézované obalované drtě
Informace starosty
Diskuze
Usnesení
Závěr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje upravený Program zasedání Zastupitelstva obce Těšovice.
Výsledek hlasování: 5-0-0
Usnesení č. 64/2017 bylo schváleno.

3. Poděkování zastupiteli V. Náchlingerovi
Pan starosta Emil Nachlinger vzpomenul na zesnulého zastupitele V. Náchlingera a poděkoval mu. Následovala minuta
ticha za zesnulého.
4. Jmenování nového zastupitele Zdeňky Velkové a složení slibu, návrh na zařazení do kontrolní komise, odměna
Starosta Emil Nachlinger přečetl slib zastupitele. Zdena Velková slib potvrdila slovem „Slibuji“ a svým podpisem.
Starosta a místostarosta navrhují Zdenu Velkovou jako členku Kontrolního výboru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje Zdenu Velkovou jako členku Kontrolního výboru.
Výsledek hlasování: 5-0-1 (Zdržela se Zdena Velková.)

Usnesení č. 65/2017 bylo schváleno.
Starosta navrhuje standardní odměnu pro zastupitelku Zdenu Velkovou – 1290 Kč hrubého.
2

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje odměnu pro Zdenu Velkovou ve výši 1290 Kč.
Výsledek hlasování: 5-0-1 (Zdržela se Zdena Velková.)

Usnesení č. 66/2017 bylo schváleno.
5. Kontrola usnesení a úkolů z minulého Zastupitelstva


Smlouva s hasiči – připravena, místostarosta společně s dnes omluveným zastupitelem p. Petráškem zajistí
podepsání smlouvy.



Kontejnery na sběr oleje, oděvů, bioodpadu – podle informace místostarosty od paní Machartové svoz oleje
zajišťuje bezplatně EKO-PF a.s., není problém kontejnery umístit. Kontejnery na oděvy – Diakonie Broumov.
Bioodpad – místostarosta osloví TS PT a TS Husince, jaké by byly náklady za kontejnery a svoz.



Napojení na obecní kanalizaci Pechekovi – Pechekovi dodali fotografie napojení. Napojení je v pořádku.



Kaple Běleč – dokončení opravy. Byly osloveny tři firmy: Miroslav Kouba ze Žárovné, IDR STAVBY Radomyšl a
FAMAX Běleč. Jako cenově nejvýhodnější byla vybrána nabídka pana Miroslava Kouby v celkové výši 247.300,Kč bez DPH. Dodavatel začne s pracemi v příštím týdnu.



Cesta z Bělečské Lhoty do Dubovic – čekáme na vyjádření právníka JČ kraje.



Obnova vodovodu Běleč – V. etapa. Stavební dozor není pro stavbu VB5 vyžadován, jde o rekonstrukci. Pan
Tomčány z ČEVAKu Prachatice stavbu navštěvuje a vše potřebné je konzultováno s ním.



Útok psa pana Heřmana. Na minulém zasedání se zastupitelstvo rozhodlo věc nahlásit přestupkové komisi –
stížnost pan Diviš stáhl, chtěl upřednostnit dohodu před tímto způsobem řešení. Přestože se starosta s panem
Heřmanem osobně domluvil, že pes bude uvázán, zřejmě se tak neděje – nedávno byl pes znovu spatřen bez
vodítka, i když s košíkem. Pan Heřman byl znovu upozorněn. Pokud přijde další stížnost, bude to postoupeno
přestupkové komisi. Pan Heřman o tom bude vyrozuměn dopisem.
K již několikrát na ZZO probírané Vyhlášce o pohybu psů: vyhlášku MVČR nedoporučuje, dubluje se jí zákon a
navíc je pak nutné určit místo, kde psi smí běhat bez vodítka a všude jinde ne, nebo naopak plochy, kde se to
zakáže. To zahrnuje to mapu atd. a hlavně je pak potřeba to vymáhat, řešit, s každým jednotlivě



Obsluha ČOV – doposud ČEVAK. Místostarosta uvažuje o zaměstnanci pro OÚ, který by mimo jiné obsluhoval i
čističku. Starosta by nechal obsluhu raději odborníkovi.



Zjistit, zda má ČEVAK odpovědnost za případnou pokutu za odpady.



Skládek u Kulturního zařízení v Těšovicích byl přestěhován na OÚ – splněno.



Chlazení hasiči Těšovice – je v pořádku.



Nálety u Suchých – odstranila paní Suchá, už to do cesty nezasahuje.

6. Rozpočtová změna č. 5/2017
Účetní paní Ostrá není přítomna. Místostarosta přečetl rozpočtovou změnu č. 5/2017.
3

Celkové příjmy: 124.300,- Kč. Celkové výdaje: 129.838 Kč. Financování: 5.538 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje Rozpočtovou změnu č. 5/2017 – příjmy: 124.300,- Kč, výdaje: 129.838 Kč.
Financování: 5.538 Kč.
Výsledek hlasování: 6-0-0

Usnesení č. 67/2017 bylo schváleno.
7. Informace o hospodaření Obce k 31. 7. 2017
Místostarosta informoval o hospodaření Obce:
Stav na bankovních účtech k 31. 7. 2017 8 791 214,45 Kč.
Příjmy celkem 5 230 000 Kč. Upravený rozpočet 6 482 190 Kč. Skutečnost z 30. 8. 2017 4 620 010,52 Kč.
Výdaje celkem 5 230 000 Kč. Upravený rozpočet 8 566 379 Kč. Skutečnost z 30. 8. 2017 4 231 839,91 Kč.
Zastupitelé berou hospodaření obce na vědomí.
8. Podněty ke změně Územního plánu Obce
Host ing. Robert Wimberský nabízí spolupráci. Bod odložen, bude připravena lepší prezentace jednotlivých žádostí o
změnu.
9. Prodej pozemku pč. 458/3 v kú. Žernovice
Čekáme na reakci žadatelů. Nechávají si to geodeticky vyměřit.

10. Žádost o příspěvek – JČ centrum pro zdravotně postižené a seniory
Odloženo.
11. Schválení smlouvy pronájmu části pozemku č. 619/6 v kú. Běleč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje Smlouvu o pronájmu části pozemku (87 m2) č. 619/6 v kú Běleč za cenu 1
Kč/m2.
Výsledek hlasování: 6-0-0

Usnesení č. 68/2017 bylo schváleno.

12. Schválení smlouvy výpůjčky Běleč čp. 14 – bývalá prodejna
Půjčení prostorů za účelem setkávání občanů Těšovic, Bělče a Bělečské Lhoty, nebytové prostory – celkem 147 m2.
Energie budou přepsány na vypůjčitele. Výpůjčné 1 Kč/rok. Smlouva je na dobu určitou do 31. 12. 2018. Ve smlouvě
budou doplněny podmínky ukončení výpůjčky a Předávací protokol a fotodokumentace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje Smlouvu výpůjčky 147 m2 Běleč čp. 14 za 1 Kč / rok.
Výsledek hlasování: 6-0-0

Usnesení č. 69/2017 bylo schváleno.
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13. Příspěvek Obce Kottovům na reinstalaci křížku
Kottovi nechali křížek zrenovovat. Z diskuze vyplynulo, že je jednodušší – dle návrhu hosta p. ing. Jiráně - částku
darovat, neb je to v pravomoci starosty. Starosta a místostarosta informují, že darují na tuto renovaci 2 000 Kč.
14. Stanovení hodinových sazeb za práce obecní technikou na nemovitostech občanů
Starosta navrhuje cenu zapůjčení včetně obsluhy u traktůrku 400 Kč/h, u malé mechanizace (křovinořez,
sekačka,..) 300 Kč/h.
Údržba je na dohodě s obsluhou. Obec nezaručuje 100 % dostupnost služby.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje sazby za práce obecního traktůrku s obsluhou 400 Kč/h z toho 200 Kč/h pro
obsluhu), u malé mechanizace 300 Kč/h (z toho 200 Kč/h pro obsluhu).
Výsledek hlasování: 6-0-0

Usnesení č. 70/2017 bylo schváleno.
15. Nabídka vyfrézované obalované drtě
Jč. kraj bude v příštím roce provádět rekonstrukce silnic II. a III. třídy, Kraj nabízí vyfrézovanou obalovanou drť k prodeji
za 50 Kč / t včetně dopravy. Nabídka bude aktuální na jaře. Dalo by se použít na obecní cesty, ale je potřeba udělat pod
drť podklad. Nápady na využití drti je možné zasílat na emaily mistostarosta@obec-tesovice.cz a starosta@obectesovice.cz.
16. Informace starosty


Multifunkční hřiště – zkušební provoz otevřeného hřiště – síť na straně k pozemku p. Sittera je vyvlečená, děti
chodí na pozemek p. Sittera pro míč.



Kanalizace čp. 25 Běleč – vytékaly splašky. Kanalizační přípojka byla opravena.



Místostarosta a starosta pověřuje Kontrolní výbor provedením kontroly.



Těšovičtí hasiči obdrželi dotaci, JSDH Běleč jsou jako 3. náhradníci. Žádost byla vyplněna správně.



Vodní nádrž Běleč – drží se tam voda, bude vyvedena do hasičské nádrže.



Informace o obnově 5.etapy vodovodu v Bělči. Práce probíhají. Při stavbě narazili na skálu – cca 80 m3, tj. cca
80 000 Kč navíc, nicméně v rozpočtu se počítá s cca 20ti přípojkami, bude jich méně, takže celkové náklady by
neměly výrazně narůst. Případné změny budou řešeny Dodatkem Smlouvy s KVINTem.



Dětská hřiště – byly osloveny tři firmy, čekáme na vyjádření jedné z firem. V Těšovicích bytovky a Bělečské Lhotě
musí být dopadové plochy s praným kačírkem. V Bělči se dopadová plocha nevejde – budou umístěny menší
prvky.
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