OBEC TĚŠOVICE, Těšovice 2, Husinec

Zápis ZZO 5. 4. 2018 od 18,00

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
Schválení programu
Kontrola usnesení a úkolů z minulého Zastupitelstva
Schválení účetní uzávěrky za r. 2017
Schválení odpisového plánu za r. 2017
Schválení inventarizace majetku k 31. 12. 2017
Informace starosty
Diskuze
Usnesení
Závěr

Zasedání zastupitelstva obce Těšovice zahájil starosta Emil Nachlinger v 18:01 a poté pověřil vedením zasedání
místostarostu Miroslava Lefflera.
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 28. 4. 2018 do 5. 4. 2018. Současně byla zveřejněna na
elektronické úřední desce.
Přítomno: 8 zastupitelů (J. Šandera omluven)
Přítomna byla nadpoloviční většina zastupitelů, tudíž 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
Místostarosta navrhuje za ověřovatele zápisu zastupitele Zlatuši Koubovou a Jiřího Petráška.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice navrhuje za ověřovatele zastupitele Zlatuši Koubovou a Jiřího Petráška.
Výsledek hlasování: 8‐0‐0
Usnesení č. 14/2018 bylo schváleno
Zapisovatelem určuje místostarosta sám sebe.
ZZO je nahráváno na zvukový záznam pro potřeby zhotovení zápisu ze ZZO.
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2. Schválení programu
Místostarosta přečetl program a navrhl doplnění 1 bodu. Nikdo další nechtěl přidat další bod.
Navržený program ve znění:
1. Volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení a úkolů z minulého Zastupitelstva
4. Schválení účetní uzávěrky za r. 2017
5. Schválení odpisového plánu za r. 2017
6. Schválení inventarizace majetku k 31. 12. 2017
7. Rozpočtové opatření č. 2/2018
8. Informace starosty
9. Diskuze
10. Usnesení
11. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice souhlasí s upraveným Programem zasedání Zastupitelstva obce Těšovice.
Výsledek hlasování: 8‐0‐0
Usnesení č. 15/2018 bylo schváleno.
3. Kontrola usnesení a úkolů z minulého Zastupitelstva
Úkoly z minulého zastupitelstva budou řešeny v informacích starosty.
4. Schválení účetní uzávěrky za r. 2017
Paní účetní přednesla účetní uzávěrku za rok 2017. Zastupitelé byli seznámeni s výkazem zisku a ztráty k 31. 12. 2017,
kde náklady celkem činily 6.052.399,35 Kč, výnosy celkem 7.232.015,82 Kč, výsledek hospodaření běžného účetního
období 1.179.616,47 Kč a výsledek hospodaření před zdaněním 1.281.045,47 Kč. Dále podrobně seznámila s výkazem
FIN 2‐ 12M ‐ výkaz pro hodnocení rozpočtu dle jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby kde celkové rozpočet příjmů
činil 5.230 tis. Kč, upravený rozpočet 7.166 tis. Kč a skutečnost 7.278 tis. Kč. Naproti tomu výdaje rozpočet činil 5.230 tis.
Kč, upravený rozpočet 9.080 tis. Kč a skutečnost 7.358 tis. Kč. Dále seznámila s účetní hlavní knihou dle jednotlivých
účtů. Závěrem seznámila přítomné s roční zprávou o finanční kontrole za rok 2017. Veškeré výkazy a dokumenty jsou
přílohou zápisu.
Nebylo vzneseno žádných připomínek ze strany zastupitelů obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje účetní uzávěrku za rok 2017.
Výsledek hlasování: 8‐0‐0
Usnesení č. 16/2018 bylo schváleno.
5. Schválení odpisového plánu za r. 2017
Bylo upozorněno na nesrovnalost v letopočtu místo 2017 má být 2018. Paní účetní seznámila s odpisovým plánem
na rok 2018 dle jednotlivých analytických účtů, odpisový plán je součástí zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje odpisový plán za rok 2018.
Výsledek hlasování: 8‐0‐0
Usnesení č. 17/2018 bylo schváleno.
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6. Schválení inventarizace majetku k 31. 12. 2017
Paní účetní přednesla informace o průběhu inventarizace majetku k 31. 12. 2017 a seznámila s inventarizační
zprávou, při inventarizaci nebylo zjištěno žádných inventarizačních rozdílů. Manka a přebytky nebyly zjištěny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje inventarizaci majetku k 31. 12. 2017.
Výsledek hlasování: 8‐0‐0
Usnesení č. 18/2018 bylo schváleno.
7. Rozpočtové opatření č.2/2018
Bylo předneseno rozpočtové opatření č. 2/2018. Příjmy ve výši 5.852,‐ Kč a výdaje ve výši 17.500,‐Kč, financování
11.648,‐ Kč . Host p. Jiráň požádal o vysvětlení částky v rozpočtovém opatření týkající se přípojky E.ON. Místostarosta
mu sdělil informace, které mu byly známy ze smlouvy s E.ON.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 v plném znění jak bylo předneseno.
Výsledek hlasování: 8‐0‐0
Usnesení č. 19/2018 bylo schváleno.
8. Informace starosty
Starosta informoval o úniku vody v Těšovicích cca v půlce března, který řešil ČEVAK. Tím vznikla diskuze ohledně
připojení k čp. 25 v Těšovicích, jelikož během hledání úniku nastaly nesrovnalosti ohledně připojení. Vzhledem
k nesrovnalostem ohledně odběru vody u této nemovitosti bude vyvoláno jednání mezi majitelem nemovitosti, firmou
ČEVAK a obcí.
Místostarosta se informativně optal zastupitelů, zda jsou ochotni převzít závazek firmy Kvint za nezaplacené faktury
přípojek. Proběhla diskuze o tom, z jakého důvodu by měla obec závazek převzít, shrnul se průběh realizace přípojek a
možné výsledky celé kauzy. Starosta s místostarostou jednali s firmou Kvint, s jejich prací byli spokojeni a připadá jim
„férové“ se k situaci postavit čelem. A to i z důvodu, že firmu Kvint uprosili (firma Kvint přípojky původně nechtěla
dělat), aby se s lidmi domlouvali na výměně přípojek a nenechávali je v havarijním stavu. A svým způsobem se zaručila
za své občany. Byl zopakován plánovaný postup ohledně výměny přípojek v případě další etapy. Host p. Jiráň obviňuje
starostu a místostarostu, že zastupitelům ať už úmyslně či neúmyslně lžou ohledně případného uzavření vody v případě
havarijního stavu přípojky. Oni jen konstatují, že sdělené informace zastupitelům přejali od právníka. Do příště se
starosta a místostarosta rozhodnou, zda budou navrhovat usnesení ohledně převzetí závazku.
Dále zastupitelé a hosté byli informováni o zahájení prací na vyčištění a opravě vodní nádrže v Těšovicích. V první fázi se
nádrž vyčistí a poté se rozhodne, v jakém rozsahu bude provedena oprava. Starosta informoval o zahájení jednání
s majiteli pozemků okolo vodní nádrže o možném pronájmu pro obec, aby vodní nádrž byla přístupná. Byl vznesen
dotaz, proč platit 250,‐ Kč/rok po dobu 10 let za pronájem celého pozemku a mít povinnosti vyplívající ze smlouvy
(jednou ročně sekat a vysadit nové stromy). Bylo odpovězeno, že se jim to zdá jako dobrý nápad, aby se občané mohli
pohybovat po pozemku okolo nádrže, aniž by využívali soukromý pozemek. Starosta smlouvu připraví a přednese na
dalším zastupitelstvu.
Místostarosta se starostou informovali o práci na kronice a brožuře o padlích občanech Bělče v 1. světové válce. Ocenili
práci autorů manželů Shrbených.
Dále byly sděleny informace o plánovaném dodání kontejnerů v polovině dubna firmou EKO‐KOM (sklo k bytovým
domům; papír a sklo horní Těšovice), o záměru koupit novou sekačku pro údržbu zeleně v Bělči, o vyřízení povolení
vypouštění ČOV Těšovice horní část a Běleč.
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Místostarosta přednesl dotaz občanů, zda by bylo možné využít prostor staré prodejny k herně ping‐pongu nebo zda
prostor znovu využít ke zřízení prodejny. Zastupitelé se přiklonili spíše k herně ping‐pongu. Byl dán návrh usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje využití prostoru staré jídelny v objektu Obecního úřadu Těšovice k herně ping‐
pongu.
Výsledek hlasování: 7‐0‐1 (E. Nachlinger)
Usnesení č. 20/2018 bylo schváleno.
Starosta poté vysvětlil, proč se zdržel hlasování – je to z důvodu, že ten, kdo přijde do herny má přístup do celé budovy
obecního úřadu. Místostarosta oponoval, že se to dá zařídit tak, aby přístupu bylo zamezeno. Vznikla diskuze ohledně
detailů využívání. Správcem bude p. V. Umlauf, který na požádání prostor zpřístupní občanům, kteří budou mít zájem si
zahrát.
Místostarosta informoval, že kontaktoval Krajský úřad v Českých Budějovicích ohledně nabízené frézované drtě
z loňského roku. Byla diskutována místa (cesty, parkoviště, …), kde by bylo potřeba povrch zpevnit. Host p. Jiráň
podotkl, že by bylo potřeba udělat řádné podloží, což místostarosta uznal také. Nakonec z diskuze vyplynul
jednomyslný názor, že o frézovanou drť obec nebude žádat.
Starosta informoval o zahájení prací na rekonstrukci kaple v Těšovicích. Budou zpevněny podlahy pod střechou a
sejmuty hodiny k odvozu na rekonstrukci.
Host p. Hálek se ptá místostarosty, v jakém rozsahu bude upraveno lesní hřiště v Bělči. V krátkosti bylo shrnuto, co se
řešilo na minulém zastupitelstvu.
Poslední informace byla o oslovení obce firmou zabývající se vytvářením omalovánek významných míst v jednotlivých
obcích v našem regionu. Zastupiteli nebyl projeven zájem.
9. Diskuze
Host p. Jiráň se ptá, zda jsou dětská hřiště dokončeny a předány do užívání. Poukazuje na hromadu zeminy, která po
rekonstrukci u hřiště v horní části Těšovic zůstala. Místostarosta se omluvil, že bylo s firmou provádějící rekonstrukci
domluveno, že zeminu si obec odklidí svépomocí.
Host p. Hálek se ptá, zda proběhne rekonstrukce malé kapličky v Bělči, jelikož její stav je kritický a hrozí zborcení. Je
problém s pozemky pod kapličkou. Zastupitelé připomínají, že pozemky měly být řešeny už cca před 2 lety. A dále se
ptá, v jakém stádiu je obměna dopravního značení v Bělči. Místostarosta se omlouvá a bude se snažit co nejdříve projít
obec a zakreslit změny.
Host p. Pivoňka navrhuje změnu umístění kontejnerů v horní části Těšovic.
Host p. Jiráň se ptá na konkrétní datum projednání územního plánu. Místostarosta přislíbil nejpozději červen 2018.
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