ZÁPIS
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE TĚŠOVICE KONANÉHO DNE 7. 6. 2017
Zasedání zastupitelstva obce Těšovice bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou obce p. Jiřím
Halberštátem ( dále jako předsedající). Předsedající přivítal všechny přítomné občany.
Zasedání zastupitelstva obce se zúčastnili následující členové zastupitelstva: p. Halberštát,
p. Kůta, pí. Dundrová a pí. Hankerová, p. Pokorný a pí.Klonfarová
Omluvena: pí. Dušková.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Kůtu a pí. Dundrovou a zapisovatelem pí.
Hankerovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Těšovice určuje ověřovateli zápisu p. Kůtu a pí. Dundrovou a
zapisovatelem pí. Hankerovou.
Výsledek hlasování: Pro – 6, Proti – nikdo, Zdržel se - nikdo
Usnesení bylo schváleno.
1. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta obce navrhl
doplnit program o dva body, a to o zprávu finančního a kontrolního výboru o provedených
kontrolách a o žádost starosty obce, aby mohl nadále pracovat jako uvolněný starosta.
K návrhu programu nebyly vzneseny námitky.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Zpráva o přípravě rekonstrukce místní komunikace

3. Zpráva o navážení zeminy na pozemek obce č. 1331/1
4. Zpráva o stavu výběru poplatků
5. Rozpočtová změna 2/2017
6. Jednání o záměrech na prodej pozemků
7. Zpráva finančního a kontrolního výboru
8. Žádost starosty obce, aby funkce starosty obce byla funkce uvolněná
9. Diskuze
10. Návrh a schválení usnesení
11. Závěr
Výsledek hlasování : Pro – 6, Proti – nikdo, Zdržel se - nikdo
Usnesení bylo schváleno.
Mimo program zasedání byl předán dvěma nově narozeným občánkům Těšovic příspěvek,
každému ve výši 1.000,- Kč.
2. Zpráva o přípravě rekonstrukce místní komunikace
3. Zpráva o navážení zeminy na pozemek obce č. 1331/1
Starosta obce seznámil přítomné občany, že již byla předána žádost o dotaci na
Ministerstvo pro místní rozvoj. Dostavil se zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, zjistil, že
obec nedostala žádnou dotaci, neboť již bylo uspokojeno 400 měst a obcí v republice. Bylo
obci sděleno, že pokud nepropadla sítem pro nějaké závažné problémy, bude na místě
náhradníků. Nahlédl do počítače na Obecním úřadu a zjistil, že ze 197 obcí a měst je obec na
67 místě jako náhradník. Sdělil, že Ministerstvo pro místní rozvoj bude přidělovat nějaké další
peníze, které se na to vyčleňují, protože žádostí na opravu místních komunikací je velmi
mnoho. Zároveň sdělil, že místo 67 je velmi dobré a aby obec začala na komunikaci pracovat,
že by obec měla v srpnu dotaci obdržet. Zatím ještě nezapočaly žádné práce na komunikaci,
neboť obec čeká další veliká akce. Mezi Kauflandem a benzínovou stanicí se bude skrývat asi
4100 metrů zeminy, tak odbor životního prostředí v Sokolově povolil investorovi, aby tuto
zeminu dával co nejblíže pro lepší odvážení. Investor učinil dotaz, zda by obec tu první
povrchovou zeminu nechtěla navážet do prostoru lesního pozemku, který chce zrekultivovat.
Bude se skrývat asi 30 cm povrchu. Zemina se bude vozit po komunikaci a není žádoucí, aby
se vozila po nově opravené komunikaci. Investor dostal od obce určitou lhůtu, a pokud to do
té doby nestihne, nebude se moci zemina vozit. S opravou komunikace se musí započít
nejpozději v měsících srpen až září. V okamžiku, kdy se začne s opravou komunikací, již
nebudou moci jezdit do obce žádná těžká auta, s výjimkou toho, že bude někdo něco stavět. Je
dohodnuto s investorem, že zaplatí veškeré práce a taktéž tu zeminu, kterou naveze na lesní
pozemek, rozhrne a upraví. Budou se taktéž provádět výkopy pro základy prodejních prostor,
bude se jednat přibližně o stejné množství nákladních automobilů, jako při skrývání zeminy,
tuto zeminu ale obec nepřevezme, protože se jedná o jílovitou a kamenitou půdu. Mohla by se
ale ukládat do strže, kde se plánuje komunikace z pátého paprsku, takže by došlo k zavážení
strže. To je ale další fáze, která by se nedotýkala tolik obce a občanů.
4. Zpráva o stavu výběru poplatků
Starosta obce seznamuje občany se stavem výběru poplatků v roce 2017. Sděluje, že
v loňském roce, tedy v roce 2016 byla 100% úspěšnost výběru i od zahrádkářů, ovšem s tím,

že 60 občanů bylo řešeno přes právníka obce JUDr. Jana Kollára. Výše poplatků je
vyvěšována na úřední desce Obecního úřadu, také na elektronické vývěskové desce. Je
zapotřebí číst desky, aby nedocházelo ke stavu, že poplatek v roce 2016 byl 235,- Kč za
osobu, ale několik lidí zaplatilo přes účet 250,-Kč a obec musela pak 15,- Kč vracet taktéž
přes účet. V roce 2017 je poplatek ve stejné výši, tedy taktéž 235,- Kč za osobu. Dochází ke
stavu, kdy se změní majitel zahrady, ale obec se to vůbec nedozví, přestože další nový majitel
je tehdy, kdy je zaveden v katastru nemovitostí. Obec často neví, že došlo k prodeji zahrady a
ke změně majitele. Obec zajímá ten majitel, který je zaveden v katastru nemovitostí a ten
musí zaplatit za nemovitost. V letošním roce se zasílalo 32 urgencí na zaplacení komunálního
odpadu, 7 urgencí se vrátilo jako nepřevzatých. Toto bude předáno právníkovi, který bude
poplatek vymáhat. Co se týče občanů Těšovic, tak zaplatili všichni s výjimkou jedné rodiny,
která se měla dostavit dne 5. 6. 2017, ale nedostavila se, takže tento jejich dluh bude předán
právníkovi obce. V současné době je stav takový, že nezaplatilo poplatek 7 zahrádkářů a jedna
těšovická rodina. Poplatek se v letošním roce vybíral již od ledna, ale výběr skončil ke dni 30.
4. 2017. V roce 2018 se již lhůta pro výběr poplatků nebude prodlužovat
5. Rozpočtová změna č. 2/2017
Předsedající seznámil občany obce s rozpočtovou změnou č. 2/2017, která tvoří přílohu
tohoto zápisu. Dále starosta obce seznámil občany s tím, že v loňském roce došlo k úsporám
na elektrické energii a plynu, celkový návrat na elektrickou energii a plyn je 35.000,- Kč,
obec převzala elektřinu u nové výstavby, tam bude zapotřebí udělat úpravy, protože ne
všechny lampy svítí. S úsporou financí na elektrické energii a plynu bylo naloženo tak, že
obec osadila budovu úspornými svítidly, aby bylo pokračováno v dalším šetření s energiemi.
Rozpočtová změna je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017.
Výsledek hlasování: Pro – 6, Proti – nikdo, Zdržel se – nikdo.
Usnesení bylo schváleno.
6. Jednání o záměrech na prodej pozemků
Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že pan Cicko, který bydlí u bývalé školy a má
pronajat pozemek obce, mu bylo pronajato dalších 100 metrů pozemku obce, poměrně dobře
se o ně stará. Pan Cicko chce odkoupit pozemek o rozloze 100 metrů. Podal si žádost. Jedná
se prozatím pouze o záměru prodeje. Druhý záměr na prodej pozemku je ing. Makovička, o
kterém již bylo jednáno, nyní dodal geometrický plán, kterých pozemků se to má týkat. Jedná
se o pozemky za jeho domem, kde byla kanalizace. Stejný způsob byl u pana Leichta, který to
má již všechno hotové. Stejný postup bude i u pana Makovičky.
Předsedající dává hlasovat, zda zastupitelstvo souhlasí s tím, aby byl geometrický plán
pana Makovičky vyvěšen jako záměr a zda zastupitelstvo souhlasí s tím, aby byl vyvěšen i
záměr koupě pozemku panem Cickem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí, aby byly vyvěšeny oba záměry na prodej pozemků.
Výsledek hlasování:

Pro – 6, Proti – nikdo, Zdržel se – nikdo

Usnesení bylo schváleno.
V souvislosti s pozemky informuje starosta obce občany, že došlo k nepříjemné situaci,
která gradovala dnešního dne, tedy 7. 6. 2017. Obec vyvěsila geometrický plán, který byl
zpracován. Došlo v tomto geometrickém plánu k záměně v parcelním čísle, kdy za lomítkem
v parcelním čísle bylo místo číslice 72, číslice 12. V geometrickém plánu byly vyšrafovány
zájmové pozemky, které by obec měla prodat. Byly to obecní pozemky. Z toho se vyvinulo, že
kdo se podíval na tento plán, tak viděl, že to jsou obecní pozemky. Na základě toho obec
obdržela 2 dopisy, jeden byl od zahrádkářů a jeden byl od paní Tatýrkové. Zahrádkáři
upozorňovali na chybu, obec vyvolala jednání. Na dopisu od zahrádkářů byl podepsán pan
Ďurkáč, byl vyzván, aby se dostavil na úřad. Byla snaha dozvědět se, o jaký problém se jedná.
Pan Ďurkáč se dostavil a nebyl schopen vysvětlit o jakou záležitost se týká, řekl, že o tom nic
neví. Obecní úřad vyvolal další jednání, které proběhlo dne 5. 6. 2017, tento den se dostavil
pan Ďurkáč a paní Kopecká. Pokud se někdo podívá na plány, je zde jasně vidět, že nejde o to,
aby obec prodala někomu pozemek, ale jde o záměnu čísla, ten kdo vyhotovoval tento
geometrický plán, napsal čísla pozemků tak, že se dá číslo 72 lehce zaměnit za číslo 12. Čísla
jsou špatně čitelná. Obec uznala svou chybu. Stalo se ale to, že po jednání dne 5. 6. 2017, kde
se celá věc vyjasnila, se dne 7. 6. 2017 dostavili tři zahrádkáři a dotazovali se, proč chce obec
prodat jejich pozemek. Bylo jim odpovězeno, že obec nemůže prodat pozemek, který je
v něčím vlastnictví.
7. Zpráva finančního a kontrolního výboru
Předsedkyně finančního výboru informovala občany o provedené kontrole finančního
výboru, která se konala dne 5. 6. 2017. Na obou účtech Obecního úřadu je v současné době
celkem 6.008.573,64 Kč. Byla taktéž provedena kontrola pokladny. Ke dni 5. 6. 2017 činil
zůstatek v pokladně 7.416,- Kč, což plně koresponduje s pokladní knihou. Byly taktéž
kontrolovány faktury za měsíce březen – květen 2017, všechny obsahují předepsané
náležitosti a jsou řádně vedeny a založeny. Ekonomka obce požádala finanční výbor o zvýšení
denního pokladního limitu alespoň na 20.000,- Kč. Je to z toho důvodu, že v období výběru
poplatků se limit velmi rychle naplní a za každý odvod do banky je nutno zaplatit 27,- Kč.
Tomuto požadavku bylo ze strany finančního výboru vyhověno, a to od 1. 6. 2017. U Obce
jsou vedeny 3 smlouvy o provedení práce a jedna půjčka, kde chybí doplatit ještě 60.000,- Kč,
která je ale řádně hrazena.
Předsedkyně kontrolního výboru seznámila občany s provedenou kontrolou, která proběhla
taktéž dne 5. 6. 2017. Byla provedena kontrola došlých žádostí, které se týkaly prodeje
obecních pozemků, jak již zde o tom hovořil pan starosta. Jednalo se o žádost, která byla
vyvěšena jak na úřední desce obce, tak i na elektronické úřední desce. Jednalo se o žádost
pana Rakovana. Zde právě došlo k záměně těch čísel za lomítky u čísel pozemků. Další žádost
pak byla žádost pana Cicka, kde se jedná cca o 100 metrů kolem garáže, který má doposud
v pronájmu od obce. Další žádost pak byla od pana Makovičky o prodej pozemků
č. 1440/5,22 a 23. Tyto záměry se staly bodem dnešního programu schůze zastupitelů obce.
Dále byla provedena kontrola došlé a odeslané pošty za uplynulé období od poslední kontroly,

tzn. za březen – květen letošního roku. Nebyly shledány žádné závady. Náhodně byla vybrána
ke kontrole žádost paní Hudákové o kácení třech vzrostlých stromů na pozemku č. 3977/62.
Žádost byla přijata 13. 3. 2017, 13. 4. 2017 proběhlo ústní jednání na místě a 3. 5. 2017 bylo
vystaveno povolení k provedení kácení stromů, s tím, že bude zajištěna náhradní výstavba 3
kusů dubu do jednoho roku od data povolení.
8. Žádost starosty obce, aby funkce starosty obce byla funkce uvolněná
Předsedající sdělil, že oproti předchozím rokům velmi narostla četnost akcí, kterým je
nutno se věnovat, což je velmi časově náročné. V současné době se jedná o tři veliké akce,
kterým je nutno se plně věnovat, což se nedá zvládnout pouze v úředních dnech.
Objem práce oproti předchozím rokům velmi narostl. Kromě již zmíněných akcí se jedná
mimo jiné i o provedení oplocení pozemků, kvůli nájezdům divokých prasat.
Dále upozorňuje na vandalismus lidí ohledně ničení plotů u dětských hřišť. Ničení plotů
kromě dospělých osob provádějí i děti. Musí se provádět opravy, upozorňuje i na ničení
zrcadel, zvláště na zrcadlo u garáží, kde je zájem majitelů garáží, aby tam bylo kvůli
bezpečnému výjezdu. Zrcadlo je opětovně rozbité, je rozstřelené asi čtyřmi ranami. Jeho
výměna je velmi nákladnou záležitostí. Obec jedná s pojišťovnou. Dále upozorňuje na
opakující se nepořádek v obci. Obec jej nechá uklidit a opětovně jej lidé udělají. Na pozemek
obce odkládají rozbité pračky, toaletní mísy, ledničky atd. Byl proveden úklid 400 ks
pneumatik, dnes se tam opětovně pneumatiky nacházejí. Je nutné, aby občané byli všímaví a
pozorovali, kdo ten nepořádek dělá.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby s účinností od 1. 7. 2017 byl starosta obce uvolněný
a byla mu poskytována měsíční odměna ve výši 34.747,- Kč, která sestává z měsíční
odměny ve výši 30.406,- Kč a dále podle počtu obyvatel 221 cca 300 (tj. 1447 x 3) 4.341,Kč, tedy celkem 34.747,- Kč, dle nařízení vlády č. 414/2016 Sb. ze dne 28. 11. 2016,
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členů
zastupitelstva ve znění pozdějších předpisů.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – nikdo, Zdržel se – 1.
Usnesení bylo schváleno.
9. Diskuze
Starosta obce uvádí, že díky tomu, že bylo povoleno kácení jasanu ztepilého na pozemku
paní Kopecké, začalo se kácet ve velkém i v dalších částech obce Těšovice. Bylo mnoho
žádostí o pokácení stromů, kde se nejedná pouze o jeden jediný strom, ale na zahrádkách jsou
to žádosti o pokácení 5, či 10 stromů.
K tomu uvádí místostarosta obce, že v letošním roce došlo k pokácení cca 15 stromů, když
ale žádosti byly z roku 2016.
Zahrádkář se ptá. Sděluje, že má zahrádku vedle pana Frimla, zda může ořezat stromy u
cesty, když do cesty zasahují větve stromů a některé větve jsou suché. Chůze po
cestě je nebezpečná jak pro lidi, kteří tam chodí, tak pro auta, která tam jezdí.

Koupil pozemek po panu Malém a nacházejí se tam suché stromy a břízy, které
hrozí spadnutím.
Starosta

sděluje, že pokud se jedná o suchý strom, a jedná se o strom na obecním pozemku,
stačí oznámit tuto skutečnost Obecnímu úřadu a on skácení povolí, povolení
vydává pan Kůta. Pokud se jedná o živé stromy, Obecní úřad musí žádost
předkládat dvěma sdružením, taková jednání se protahují, obec zodpovídá za to, že
pokud se zahajuje nějaké řízení, musí to dát na vědomí, v rozhodnutí se stanovuje,
pokud se bude kácet, tak za jakých podmínek, k jakému datu. Absolutně je
nepřípustné pouze obci oznámit, že někdo někde skácel strom. Bez povolení to není
možné. Nehledě k tomu, že dochází v zahrádkářské kolonii u benzinky ke kácení
stromů, které se tam nacházejí již velmi dlouho. Zahrádkáři vědí, že se tam kácí,
ale nikdo nic nedělá, tvoří se tam proluky, kde, když přijde vítr, mohou stromy
samovolně spadnout.

p. Tóth

se dotazuje, zda je v Těšovicích povoleno psí cvičiště. Jezdí se na něj ale opětovně
tou cestou, o které již jednou byla řeč. Bylo mu řečeno „bezdomovkyněmi“
že pan Kuneš má povolení přímo od obecního úřadu. Pan Kuneš sdělil, že cvičí
každý čtvrtek. Jedná se taktéž o to, že u jeho pozemku parkují auta, která tam,
podle jeho názoru, nemají co dělat. Jezdí tam kdekdo. Je tam prach. Navrhuje, aby
se tam dal panel, či nějaký jiný zátaras, který by znemožnil průjezd automobilů.
Domnívá se, že obec nemá povoleno ani psí cvičiště, ani parkoviště. Po výzvě
starosty obce, aby mu poskytl seznam k předvolání dotčených osob a vyvolání
jednání, pan Tóth uvádí, že se o tom dále nechce bavit.

starosta

odpovídá, že psí cvičiště nikde ohlášeno zatím není. Ví o tom, je to pan Kuneš,
který má doklady na to, že může cvičit psy. Pokud cvičí psy, tak je cvičí na svém
pozemku. Navrhuje, že pokud jej toto jednání obtěžuje, či mu působí nějakou
škodu, bude na obecní úřad pozván pan Kuneš i pan Tóth, aby se vyjasnila
vzájemná stanoviska. Zároveň uvádí, že nechce všude stavět nějaké panely,
je zapotřebí, aby byla obec průjezdná pro sanitky, policii, hasiče atd.

pí. Havelková má prosbu na spoluobčany, aby si lépe hlídali své psy. 2 psi se toulají po obci
bez majitele.
p. Radek se dotazuje, zda pokud proběhne navážení zeminy a automobily se budou
pohybovat ve zvýšené míře po obci, zda by bylo možno nějak upozornit na
skutečnost, že tu bude větší průjezdnost automobilů, a to z důvodu bezpečnosti.
Je to pouze prevence předtím, než se stane nějaký problém.
starosta odpovídá, že samozřejmě, toto má v podmínkách investor, který požádal o to, aby
mohla být zemina navážena. Stejným způsobem to bude zajištěno, až se bude
provádět oprava komunikace. Bude dopředu stanoveno, jaký úsek komunikace se
bude opravovat s určením dat od kdy – do kdy a jak dlouho je bude tato oprava
obtěžovat.
paní Kopecká ještě v rámci záměru prodeje upozorňuje na to, že ještě dnes, t.j.7.5.2017 stále
na internetu visel záměr se špatným parcelním číslem, navrhovala již dne 5. 6. 2017
při schůzce na obecním úřadu, aby byl záměr sňat a aby byl vyvěšen záměr k prodeji
pozemků se správným parcelním číslem. Uvedla, že neříkala paní Michajlenkové,

aby chodila na obecní úřad, ale aby se dostavila na schůzi zastupitelstva a aby si
poslechla, co se bude o pozemcích říkat. Dále uvádí, že nesouhlasí s prodejem těchto
pozemků, a to z důvodu, že jsou v územním plánu uvedeny jako přístupové cesty.
Dále se dotazuje zapisovatelky, zda již vypracovala a zda obdrží zápis z jednání ze
dne 5.6.2017.
odpověď zapisovatelky zní, že zápis ještě není vypracován, a to z toho důvodu, že dne
5. 6. 2017 byl vypracován zápis z finanční kontroly a dnes bude vypracovávat zápis
z jednání zastupitelstva. Musí jej psát na obecním úřadu, v době, kdy je volný počítač,
protože vlastní nemá. Zápis z jednání paní Kopecká samozřejmě obdrží.
Starosta obce uvádí, že nebude diskutovat o něčem, co neexistuje. Na základě jednání dne
5. 6. 2017 se pan Rakovan vzdal koupě předmětných pozemků. Dále k tomu dodává,
že trvá na tom, že zahrádkáři přes tyto pozemky chodit nebudou, jelikož na nich dělají
veliký nepořádek a starosta si přeje, aby kolonií paní Kopecké byl nepořádek uklizen.
Zároveň vyzývá paní Kopeckou, aby odklidila zbytek stromu, který se nachází na
pozemku obce již od srpna roku 2016. K tomu ještě uvádí, že existuje vyhláška
o záboru půdy obce a toto je zpoplatněno.
Další zahrádkář se dotazuje, zda skutečně budou mít přístupové cesty.
Starosta obce upřesňuje, že jsou dvě přístupové cesty, a to jedna mezi rybníky pana Rakovana
a pana Szaba, kterou mohou jezdit i automobily, je tam brána, kudy lze do kolonie
chodit, druhá přístupová cesty se nachází vedle zahrádky pana Kratochvíla. Není
možné, aby měl ke své zahrádce každý svou bránu.
Paní Radková k tomu uvádí, že tam sice brána je, ale ta sousedí s hranicí pozemku soukromé
osoby.
Další zahrádkář se dotazuje, zda se bude prodávat pozemek č. 3977/2, je to cestička až
k zastavěné bráně pana Rakovana. Je to uprostřed zahrádkářské kolonie.
Starosta odpovídá, že je to přibližně 40 metrů2, kde se dohodli, že tam s tím zahrádkáři nemají
problém. Toto bylo dojednání v pondělí dne 5. 6. 2017. Opětovně opakuje, že
dnešního dne, tj. 7. 6. 2017 zastupitelstvo o žádném prodeji nejednalo a jednat nebude.
Paní Kopecká k tomu uvádí, že si nepřála, aby u jednání 5. 6. 2017 byl pan Rakovan, jelikož
není v obecním zastupitelstvu.
Starosta obce odpovídá, že on rozhoduje o tom, s kým bude jednat a koho u jednání je
zapotřebí. Musí tam být všichni, jichž se jednání týká.
K tomu uvádí paní Kopecká, že paní Tatýrková napsala podobný dopis ohledně této
problematiky a aby se o stejné věci nejednalo 2x, bude pozvána k jednání. K jednání
přizvána nebyla, ale byl přizván pan Rakovan a pan Friml.
Paní Tatýrková uvádí, že řešila s Technickými službami, že všechny veliké popelnice jsou
rozbité, hovořila s panem Bolvárim, který jí popelnici vyměnil zadarmo. Říkal jí, kdo
má stejný problém, má se mu ozvat, také dalším zájemcům popelnici vymění zadarmo.
Jedná se o popelnice o obsahu 240 litrů. Rozbíjejí je popelářská auta. Dále se dotazuje,

zda obec konečně označí studánku u školy jako nebezpečné místo. Stačí tam dát kužel
nebo patník. Mohou se tam dát jako označení tyčky s černobílou páskou, aby lidé věděli,
že se tam něco děje. Dále se chce zeptat, zda má pan Kříženecký dohodu o provedení
práce na správu sálu, protože dostávala náhodné informace o tom, že se prezentuje jako
zastupitel obce. Dále se dotazuje na to, jaké se udělalo opatření k tomu, aby se napravila
špatně uvedená čísla v záměru o prodeji pozemků. Jedná se o vyvěšený záměr se špatně
uvedenými parcelními čísly. Co se udělalo pro to, aby se ten záměr dal do pořádku.
Starosta odpovídá, že pokud se tam dá kužel nebo patník, lidé si rozbijí auto. Na další dotaz
paní Tatýrkové odpovídá, že neví, jestli se pan Kříženecký prezentuje jako zastupitel
obce, ale je pověřený obecním úřadem. Je pověřený tím, aby zodpovídal za obecní
majetek.
Jelikož docházelo k ničení majetku, z toho důvodu byl pověřen pan Kříženecký správou
sálu. Pokud se změní starosta obce, tak to rád na sebe vezme. Vám se ještě nikdy nestalo,
že jste špatně napsala číslo, Vy chcete, aby v zápisu bylo, že starosta se omlouvá.
Paní Tatýrková uvádí, že omluvu nechce, ale pokud byl vyvěšen záměr se špatným parcelním
číslem, měl být svěšen a nahrazen záměrem se správným parcelním číslem.
Starosta odpovídá, že záměr již stažený je.
Paní Tatýrková k tomu uvádí, že možná dnešního dne, že psala na obecní úřad již v březnu
email, na který jí nebylo odpovězeno. Domnívá se proto, že v zápisu kontrolního výboru
mělo být uvedeno, že záměr byl vyvěšen špatně a měl být vyvěšen znovu se správným
parcelním číslem, ale protože se k dnešnímu dni prodej pozemků konat nebude.
Starosta k tomu uvádí, že má být zapsáno do zápisu, že si pan starosta vezme lepší brýle, aby
přečetl co je jednička a co je sedmička.
Pan Radek se dotazuje, zda se bude něco dělat s dírou v zatáčce u školy, již na to
poukazoval, nyní tamtudy bude projíždět větší množství automobilů. Jedná se o již
zmiňovanou díru u školy. Jestli nějakým způsobem pokročila náprava.
Starosta odpovídá, že zatím nepokročilo nic.
Paní Šťastná se dotazuje k opravě komunikace, odkud povede a kam, jak je na to zpracovaná
projektová dokumentace a v jakém rozsahu se to bude provádět, zda se bude nějak
odstraňovat původní povrch a bude se tam dělat nějaký nový povrch, bude-li povrch
navýšen atd.
Starosta odpovídá, že dnes toto není předmětem, že dnes pouze informoval.
Paní Šťastná odpovídá, že na minulém zasedání zastupitelstva byla a že pan starosta říkal, že
se bude teprve zpracovávat projektová dokumentace.
Starosta odpovídá, že to těžko, žádost o dotaci se podávala s prosinci roku 2016. Bude se dělat
nejprve oprava toho starého, bude se patrně ta komunikace nějak fixovat, či vyspravovat.
Teprve, když bude všechno hotové, tak se na to bude dávat nový koberec. Ten má být
v síle 5 cm.

Paní Šťastná uvádí, že pokud by se to u nich zvedalo o 5 cm, tak s tím zásadně nesouhlasí,
jelikož má na komunikaci napojen sjezd a výjezd z garáže od domu. Navíc ze zákona,
pokud se zvyšuje komunikace o více než 3 cm, musí na to mít obec povolení od úřadu.
Musí to být v dokumentaci, co se teď říká. Zeptejte se kolegyně, která dělá silniční
správní úřad, aby v tom nebyly nějaké pochybnosti. V případě, že by se něco takového
dělalo, tak proti tomu jsem, chci, aby to bylo v zápisu.
Starosta odpovídá, že bude vypsáno výběrové řízení a firma, která to vyhraje výběrové řízení,
musí dát nabídku. Jedná se o rekonstrukci starých komunikací. Nabídky se budou dávat
na to, jak to stanoví obec. Nemůžete ještě říkat, proti čemu jste. Jak mohu vědět, jak se
to bude dělat, zpracoval se záměr firmou Skanska, dělal to člověk, který tomu rozumí a
toto šlo na výběrovou komisi na MMR. Nepřijali by to, kdybychom tam měli chyby.
K tomu paní Šťastná uvádí, že všichni, kteří žádají o dotaci, mají zpracovanou projektovou
dokumentaci a vyjádření od silničního správního úřadu. Obec nemá nic.
Starosta opětovně uvádí, že zatím to bylo posláno pouze na ministerstvo a ministerstvo by to
nepřijalo, pokud by to nebylo dobře zpracované. Pokud mi někdo řekne, že k tomu
potřebuji další věc, tak to budu dělat. Znovu uvádím, že jediný úkol starosty bylo dát
žádost na dotaci s tím, co žádali, aby bylo provedeno. To jsem splnil.
K tomu paní Šťastná uvádí, že pan starosta mluví o dotaci, ona o samotné realizaci. Ptá se,
kdy bude zpracován nějaký podklad pro to, jak se bude ta oprava realizovat.
Odpověď starosty je, že to je již dávno zpracované. Je to na MMR, postup jak se to bude
dělat, je tam.
Paní Tatýrková se dotazuje, zda tedy Skanska je ta specializovaná firma, která dělala ten
projekt, který se pak musel kvůli dotacím poslat na ministerstvo. Skanska je ten
autorizovaný projektant.
Starosta odpovídá, že je to přesně tak. Záměr je mít opravenou komunikace. Závěrečné
zpracování bude finišerém, ale co budou zvedat, nebo nebudou, nevím, co po mně chcete.
Paní Šťastná uvádí, že chce vědět, jestli k tomu bude zpracován nějaký projekt. Dále uvádí, že
pokud bude obec zpracovávat nějakou dokumentaci, tak ji chce vidět a že chce zachovat
stávající výškovou úroveň výjezdu.
Starosta uvádí, že jí teď neodpoví.
Pani Hildebrandtová k tomu uvádí, že pokud se bude dělat nějaký plán, tak musí obec říct
v jaké úrovni zůstane vozovka, protože jsou tam výjezdy pro auta. Jde jen o to, aby pak
nebyly nějaké dohody.
Starosta k tomu uvádí, že ví, co má dělat. Budeme dělat kroky, které budou lidé požadovat.

Nato zastupitelstvo obce přijímá
u s n e s e n í č. 92/2017
1. Zastupitelstvo obce Těšovice určuje ověřovateli zápisu p. Kůtu a pí. Dundrovou
a zapisovatelem pí. Hankerovou.
2. Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Zpráva o přípravě rekonstrukce místní komunikace
3. Zpráva o navážení zeminy na pozemek obcve 1331/1
4. Zpráva o stavu výběru poplatků
5. Rozpočtová změna č. 2/2017
6. Jednání o záměrech na prodej pozemků
7. Zpráva finančního a kontrolního výboru
8. Žádost starosty obce, aby funkce starosty obce byla funkce uvolněná
9. Diskuze
10. Návrh a schválení usnesení
11. Závěr
3. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017.
4. Zastupitelstvo obce souhlasí, aby byly vyvěšeny oba záměry na prodej pozemků.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje, aby s účinností od 1. 7. 2017 byl starosta obce uvolněný
a byla mu poskytována měsíční odměna ve výši 34.747,- Kč, která sestává z měsíční
odměny ve výši 30.406,- Kč a dále podle počtu obyvatel 221 300 (tj. 1447 x 3) 4.341,Kč, tedy celkem 34.747,- Kč, dle nařízení vlády č. 414/2016 Sb. ze dne 28. 11. 2016,
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členů
zastupitelstva ve znění pozdějších předpisů.
V Těšovicích dne 11. 6. 2017
Zapisovatelka : Jana Hankerová
Ověřovatelé zápisu :

Iva Dundrová
Jindřich Kůta

