ZÁPIS
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE TĚŠOVICE KONANÉHO DNE 12. 12. 2016
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. Dušková.
Omluveni: pí. Klonfarová.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Kůtu a p. Pokorného a zapisovatelem pí.
Hankerovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Těšovice určuje ověřovateli zápisu p. Kůtu a p. Pokorného 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 a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu
programu nebyly vzneseny námitky.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Projednání návrhu a schválení rozpočtu obce Těšovice na rok 2017
Pasportizace MK a dotace z MMR ČR
Schválení rozpočtové změny č. 5/2016
Schválení usnesení pro Sok. vodárenskou

6. Schválení vyhlášky O nočním klidu a odpady 2/2016
7. Informace o kácení stromů a odvolání na ČIŽP
8. Diskuze
9. Návrh a schválení usnesení
10. Závěr.
Výsledek hlasování : Pro – 6, Proti – nikdo, Zdržel se - nikdo
Usnesení bylo schváleno.
2. Projednání návrhu a schválení rozpočtu obce Těšovice na rok 2017
Starosta obce seznámil všechny přítomné občany s návrhem rozpočtu na rok 2017 s tím,
že rozpočet bude schodkový v důsledku toho, že obec má v úmyslu opravit místní
komunikace. Komunikace je ve velmi špatném stavu v důsledku provedené kanalizace, navíc
občané žádali o povolení překopání kanalizace. Taktéž zahlazování terénu po provedení
přípojek ke kanalizaci nebylo v dobrém stavu. Ministerstvo místního rozvoje vypsalo dotace
na místní komunikace, což před pár měsíci nebylo možné. Při poslední schůzi zastupitelstva
informoval starosta obce občany, že dotaci na místní komunikace bylo možné získat pouze
v tom případě, že přes komunikace vedla dráha, nebo tam byla mimoúrovňová křižovatka.
V současné době je šance získat takovou dotaci, je ale pouze ve výši 1.000.000,- Kč, není to
moc, ale pomůže to. Cesty byly všechny rozparcelované po 25 metrech, je to žádost
Ministerstva pro místní rozvoj, komunikace se musely po 25 metrech rozměřit, musely se
vyfotografovat, postupně je ministerstvo bude zkoumat, jak moc jsou poškozeny apod.
Výdaje z rozpočtu jsou proto plánovány ve výši 3.900.000,- Kč, příjmy ve výši 2.620.000,Kč. Obec bude proto rozpouštět část finančních rezerv, které se vytvořily.
K tomuto bodu programu nemá nikdo žádné dotazy, ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2017, zastupitelstvo schvaluje
rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na rok 2016 bez určení konkrétní výše pro
rozpočtové změny od 12. 12. 2016 do 31. 12. 2016. Provedené rozpočtové změny
v konkrétních případech budou předloženy k informování zastupitelstva na prvním
zasedání v roce 2017.
Výsledek hlasování: Pro – 6, Proti – nikdo, Zdržel se – nikdo.
Usnesení bylo schváleno.
3. Pasportizace MK a dotace z MMR ČR
Předsedající seznámil přítomné, že přišli ti, co dělají dotaci a oznámili, že bez
pasportizace není možná žádost o dotaci. Pasportizace byla zadána geodatům, kteří nám
dělají servis na náš program, tedy ten, týkající se našeho katastru. Geodata slíbila, že
pasportizaci udělají, termín je do 22. 12. 2016, jelikož do konce roku se musí odevzdat
žádost s tím, že pasportizace je hotová, a to na Ministerstvo pro místní rozvoj.
V současné době, veškeré vesnice, které chtějí opravit místní komunikace musí

pasportizaci mít. Vyhodnocení provede ministerstvo někdy na jaře, pokud by nám dotaci
přidělili, pustili bychom se do oprav ihned na jaře. V souvislosti s opravou místních
komunikací pak starosta upozornil občany, že nedovolí jakékoli zásahy, či překopy
opravených komunikací.
4. Schválení rozpočtové změny č. 5/2016
Předsedající seznámil občany obce s předloženou rozpočtovou změnou č. 5/2016,
seznamuje občany s jednotlivými položkami. Hlavním výdajem je právě položka za
pasportizaci, kterou musela obec uhradit, jedná se o částku 55.000,- Kč. Částka 55.000,- Kč je
nadsazená, potom přišlo, že pasportizace má stát kolem 46.000,- Kč. Kompletní rozpočtové
opatření je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2016.
Výsledek hlasování: Pro – 6, Proti – nikdo, Zdržel se – nikdo.
Usnesení bylo schváleno.
5. Schválení usnesení pro Sokolovskou vodárenskou
Starosta obce seznamuje občany, že dne 16. 12. 2016 proběhne opět Valná hromada, kde se
bude mimo jiné projednávat i zdražování vodného a stočného. Bude se projednávat zdražení
některých komponentů. Dotazuje se zastupitelstva, zda souhlasí s jeho delegací na tuto
Valnou hromadu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje delegaci starosty obce na Valnou hromadu Sokolovské
vodárenské.
Výsledek hlasování: Pro – 6, Proti – nikdo, Zdržel se – nikdo
6. Schválení vyhlášky O nočním klidu a odpady 2/2016.
Starosta obce sděluje, že je nutno vydat vyhlášku o nočním klidu, bude to obtížné i pro
obec, co se týče povolování akcí přímo v obci, pokud se bude jednat o nějakou akci, která
bude provozována v některém soukromém domě, starosta obce může povolit akci pouze do
22.00 hod. Pokud budou provozovány akce v sálu Obecního úřadu, je to něco jiného, neboť se
jedná o akci v uzavřeném prostoru, toleruje se, že jsou u Obecního úřadu sousedé, nechávají
se zavřená okna, aby akce nerušila noční klid. Nehledě na to, že obec bude muset na tu
určitou dobu vydávat povolení od kdy, do kdy a jak bude akce probíhat, tzn., že tato závazná
vyhláška č. 1/2016, jejímž předmětem je stanovení výjimečných případů, při níž je doba
nočního klidu vymezena dobou kratší, nebo žádnou, než stanoví zákon. Dobou nočního klidu
se rozumí doba od 22.00 hod. do 6.00 hod. V této době je každý povinen zachovat klid a
omezit hlučné projevy. Výjimky jsou možné. Doba nočního klidu se vymezuje v noci z
31. prosince na 1. ledna každého roku se nevymezuje žádná doba nočního klidu, v noci z

30. dubna na 1. Května každého roku je doba vymezena od 23.00 hod. do 6.00 hod. a
Velikonoční pondělí každého roku je doba vymezena od 23.00 hod. do 6.00 hod. Pokud bude
někdo chtít povolit jinou dobu, musí podat žádost a obec se k tomu bude vyjadřovat. Tato
vyhláška je zkonzultována s Ministerstvem vnitra, byla označená, že je metodicky správná.
Starosta obce poté dává hlasovat, kdo je pro, aby v tomto znění byla tato vyhláška o nočním
klidu přijata.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku O nočním klidu č. 1/2016.
Výsledek hlasování: Pro – 6, Proti – nikdo, Zdržel se – nikdo.
Jako druhá je Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se bude měnit vyhláška obce
Těšovice č. 3/2015. Jedná se o stanovení poplatku za užívání nádob a odpadu, tzn., že byly
rozpočítané veškeré příjmy od občanů, kromě toho proti tomu byly puštěny výdaje za
kontejnery, za jejich vyvážení a vyšlo nám, že pro příští rok bude stanoven poplatek ve výši
235,- Kč na jednu osobu, a to bez jakýchkoliv výhrad a jakýchkoliv výjimek. Částka je stejná
jako za letošní rok, ale částka se musí znovu uvést, aby to bylo obecně platnou vyhláškou.
Výjimky byly vyhlášeny již v základní vyhlášce. Jinak starosta uvádí, že se konečně podařilo
vybrat, v součinnosti s právníkem JUDr. Kollárem ml., od všech občanů a zahrádkářů peníze
za svoz komunálního odpadu. Poslední platba od tří sokolovských občanů došla na konci
listopadu. Vyhláška bude vyvěšena do konce roku 2016 a platná od 1. 1. 2017. Starosta dává
hlasovat o tom, kdo je pro, aby se v tomto znění schválila vyhláška č. 2/2016.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016.
Výsledek hlasování: Pro – 6, Proti – nikdo, Zdržel se – nikdo.
7. Informace o kácení stromů a odvolání na ČIŽP
Předsedající seznamuje občany s tím, že řada občanů si stěžovala, že u stromů u Obecního
úřadu jsou velmi dlouhé větve a že je zapotřebí s tím něco udělat, neboť to ohrožuje lidi.
Obecní úřad pozval certifikovanou firmu, která ořezala stromy. K tomu se odvolal jeden
občan obce s tím, že ořez je neodborně provedený. Přijela inspekce z ministerstva a udělila
pokutu firmě, která ořez prováděla ve výši 25.000,- Kč, přičemž 12.500,- Kč má splatit do
rozpočtu Obecního úřadu. Obec dala pracovníkům firmy k dispozici právníka obce, aby jim
napsal odvolání, odvolání bylo napsáno, pak přišel dopis, kde se k tomuto má vyjádřit obec a
do současné doby obec neobdržela odpověď. Obec neví, v jakém stádiu se v současné době
věc nachází. Obcí byly inspekci předloženy i dokumenty, kde jsou stromy stejného řádu
ořezány dle Evropské unie. Jedná se o stromy na jednom hřbitově, jedná se o 57 stromů, kde
je starosta obce nafotografoval, jsou ořezány v daleko větším rozsahu než stromy. Nacházející
se vedle Obecního úřadu a bylo konstatováno, že příslušná obec dostala na ořez stromů dotaci
ve výši 2.000.000,- Kč. Naše stromy jsou ořezány daleko ohleduplněji a všichni se mohou
přesvědčit, že jsou živé a „obrostly“. Inspekce životního prostředí se podivovala tomu, že
stromy stále stojí, dle jejich názory měly být již pokáceny. Firmy nenarušila původní korunu a
je to již velmi dlouho, co se prořez stromů prováděl. Pan starosta sám si to nepamatuje.

Věc závažnějšího charakteru je, že obec usilovala o to, aby byl zachován jasan na
horizontu Těšovic. Obec třikrát dala rozhodnutí, že nesouhlasí s poražením jasanu, bylo obci
slíbeno inspekcí životního prostředí, že bez vědomí obce nikdo jasan porazit nemůže. Pan
starosta se na jeden den vzdálil z obce a strom byl poražen. Strom byl podle dobrozdání dvou
lidí - odborníků schopný života. Starosta obce se obrátil na Ministerstvo, to řeklo, že bude
řízení, řízení probíhá tak, že ten, kdo to povolil, což je Krajský úřad si opětovně vyžádal
veškeré dokumenty, po dvou měsících byly dokumenty vráceny bez jakéhokoliv vyjádření.
Údajně to má řešit odbočka Ministerstva v Chomutově, která je blíže ke Karlovarskému kraji.
V obci to mělo jediný důsledek, že pan místostarosta je vyčleněn pouze na kácení stromů
s tím, že píše rozhodnutí a nemá čas na jinou práci, než aby chodil oceňovat stromy.
V Těšovicích se začaly kácet stromy ve velikém množství. Do budoucna se může stát, že tu
nebudou stromy žádné.
Nato se starosta obce dotazuje radních, zda mají k tomu nějaké připomínky, či dotazy.
Nikdo žádné dotazy, ani připomínky nemá.
8. Diskuze
-

Pan Tóth sděluje, že na vývěsce četl, že byla ukončena kanalizace v obci Těšovice a že
se již nebude pokračovat.

-

Starosta obce odpovídá, že se provedla etapa kanalizace, která již opravdu nebude
pokračovat. Na minulém zasedání podal člen zastupitelstva návrh, aby se obec
zabývala kanalizací u čtyř domů, které jsou postaveny před lávkou přes řeku. Všichni,
co v té oblasti bydlíte, tak několikrát tam byli nějací experti, já jsem dostal zprávu od
posledního místostarosty, což byl pan Wiedermann, že to tam nejde.

-

Zastupitel obce pan Pokorný uvádí, že v zastupitelstvu to bylo znovu probíráno.

-

Starosta obce uvádí, že lidé mají řádně číst vyvěšované dokumenty.

-

K tomu uvádí pan Tóth, že bylo vyvěšeno, že v obci Těšovice byla ukončena výstavba
kanalizace.

-

Starosta uvádí, že III. etapa kanalizace opravdu byla ukončena. Pan Pokorný otevřel
toto téma na minulém zasedání zastupitelstva, starosta obce má za to, že při každé
etapě kanalizace byl někdo pro tuto etapu určený a kdykoliv se narazilo na tuto část
obce, bylo řečeno, že to tam nejde, neboť nevycházejí metry. Po dostavění této etapy
kanalizace se znovu otevřela otázka kanalizace u těchto čtyřech domů na žádost
obyvatel těchto domů. Procházeli tam nějací experti a opětovně bylo řečeno, že zde
kanalizace provést nejde. Podstata je, proč to nejde ? Starosta obce má za to, obec
nabízela, že kdyby byla někde nějaká společná jímka, do které by se to jímalo a
přečerpalo by se to, kousek je od toho stanice.

-

Pan Tóth uvádí, že tomu všemu rozumí, že jej to zmátlo.

-

Pan starosta uvádí opětovně, že se jedná o uzavření III. etapy kanalizace.

-

Pan Tóth k tomu dodává, že kdyby to tam bylo takto uvedeno, že se neptá.

-

Pan Radek k tomu uvádí, že se pan Tóth ptal dobře, neboť to tam skutečně tak bylo.

-

Pan Radek se dotazuje ohledně místních komunikací, uvádí, že deficit na místní
komunikace je zhruba 1.300.000,- Kč. Je žádáno, resp. Mělo by být zažádáno na
dotaci na místní komunikace, které přijdou možná tak do výše 1.000.000,- Kč s tím, že
někdy v březnu bude vyjádřením Ministerstva určeno, zda a kolik Kč obec jako dotaci
obdrží. Kdyby dotace nebyly schváleny, jestli i přes tuto skutečnost bude provedena
oprava místních komunikací a další dotaz zní, zda v rámci rozpočtu, který je plánován
na rok 2017 je tam rozpočet na tyto komunikace ve výši 2.500.000,- Kč a jakým
způsobem se vypočetly náklady na opravu komunikací, případně jak veliká část oprav
komunikací by se provedla, zda pouze něco, či vše a s tím souvisí další otázka, že
zhruba před půl rokem u hospody byl řešen špatný odtok povrchové vody a zda se
tedy v rámci těchto řekněme rekonstrukcí komunikací bude řešit i tento problém
s povrchovou vodou, tedy ne, že se opraví komunikace bez vyřešení těchto problémů
s povrchovou vodou, jestli se na tento problém budě dělat zvláštní projekt, jestli na to
musí, nebo nemusí být projekt, protože se tím náležitě prodraží daná akce. Jestli
v rámci opravy komunikace je nějaké komplexní řešení. Já celkem rozumím tomu, že
pasportizace jako jedna z podmínek pro vypsání dotační žádosti je nutná. Po pravdě,
nevím, co si mám představit pod pojmem pasportizace silnice. Můj odhad je, že je to
takhle dlouhý, takhle široký, na parcelách těch a těch, ale řeknu, přesně to nevím.
Spíše mi jde o to, jestli před vlastní stavbou, při rekonstrukcí těch silnic se počítá
s tím, že tohle všechno tam nějakým způsobem bude nebo nebude, aby to nebylo šité
moc „horkou jehlou“a nezapomnělo se na důležité věci. Typu odtok vody, když tam
pak bude nová silnice a bude se řešit, že na ní zůstává voda. Spíše jestli se s tím nějak
počítá, aby to nebylo zase moc rychle.

-

Starosta odpovídá – moc rychle se to dělá, protože nikdy nevíte, kdo co vypíše,
všechny obce narychlo shánějí pasportizaci, aby mohly o dotaci požádat. V naší obci
to není proto, abychom o dotaci mohly požádat. U nás to není závod o to, abychom to
jenom dostali. Obec byla rozhodnuta, že pokud nebudou vypsány dotace, obec
zafinancuje opravu komunikací z vlastních prostředků. Čekalo se, až se udělá
kanalizace, aby se znovu nerozbíjela již hotová komunikace. Na silnici byla najata
firma AV, která přijela změřila silnici, řekla, co by bylo všechno zapotřebí udělat, u
našich cest je hlavní problém v tom, že u našich kanalizací, vodovodem a plynofikací
jsou rozbité kraje komunikací, oni navrhli řešení tak, že nejprve se spraví ty rozlámané
kraje, rozšíří se vozovky tak, jak byly v původním stavu, než se začalo v nich hrabat a
kopat. Až bude toto vše hotové, tak se to přejede finišerem v pěticentimetrové vrstvě
asfaltu. To znamená, že všechny ty věci museli brát v úvahu při návrhu ceny, tzn. po
změření těch metrů čtverečních navrhli cenu. Nyní nás čeká výběrové řízení atd., ale
v každém případě, pokud na to obec dotaci nedostane, tak proběhne oprava
komunikací stejně, protože obec opravené místní komunikace nutně potřebuje.

-

Pan Radek znovu pokládá otázku, zda se provede oprava komunikací i za té situace, že
obec dotaci nedostane. To znamená, že kdyby ale obec dotaci obdržela, bude nižší
deficit. Pane starosto, to, co jste mi říkal, je hezké, ale ten způsob odvodňování jste
neříkal. Je to o tom, že je tady potřeba udělat nějaké žlaby, nebo něco na odtok vody,
mluvil jste de facto o krajnicích, nebo o rozšíření komunikací, s tím samozřejmě nikdo
nemá problém. Projekt k opravě silnice potřebujeme, nebo ne.

-

Starosta odpovídá – projekt nepotřebujeme, je to generální oprava.

-

Pan Radek se znovu dotazuje, zda se oprava komunikace bude dělat také na etapy, zda
se bude opravovat i část komunikace k mostu.

-

Starosta odpovídá, že k mostu se komunikace opravovat nebude, neboť tato
komunikace, dle experta, je v dobrém stavu a na to nám nikdo žádné peníze nedá.

-

K tomu dodává pan Tóth – ten člověk je asi slepý.

-

Starosta uvádí – nevím, zda je slepý.

-

K tomu uvádí pan Tóth, že se stačí podívat ke kaštanu.

-

K tomu uvádí starosta, že momentálně se hovoří o komunikace k mostu.

-

K tomu uvádí pan Tóth, že se to snad týká i toho náměstí.

-

K tomu uvádí starosta, že se jedná o různé etapy, komunikace náměstí je jiná část
cesty, není to část cesty k mostu. Starosta obce vysvětluje panu Tóthovi, o jaký úsek
cesty se přesně jedná. K tomu dále uvádí, že ten, kdo se stará o dotaci uvedl, že
komunikace v pasportizaci musí mít jedno jediné parcelní číslo, lze to udělat tak, že
bude uvedeno úseky 1A, 1B atd., lze žádat o dotaci na všechny úseky najednou.
V současné době jsme v tom stádiu, že ty 25 metrové úseky pošleme na flash disku na
Ministerstvo, ty tam budou studovat, které úseky je zapotřebí udělat a které úseky se
vyjmou z opravy.

-

Pan Tóth uvádí, že po silnici teče voda od zahrádek, kolem školy, kolem domu
Kaciašviliových až k jeho domu, a dotazuje se, zda se tam budou dělat nějaké žlaby.

-

K tomu uvádí pan Karel Kříženecký, že by bylo dobré u Smržů na rohu převést vodu
na druhou stranu k jeho domu do „škarpy“. Nejhorší je to v zimě, protože voda
zůstává na silnici a je tam pak náledí. Jediné řešení je svést vodu k jeho domu do
„škarpy“. U trafostanice nikdo nepovolí nic dělat.

-

K tomu uvádí pan Radek – tohleto je právě krok, který se musí udělat předtím, než se
bude dělat oprava silnice, nebo minimálně nad tím musí někdo přemýšlet, aby se to
udělalo dříve, než tu začnou ti lidé fyzicky pracovat.

-

Starosta k tomu uvádí, že momentálně vyřizuje dotaci, cenovou nabídku obec má, je to
něco, co se muselo udělat úplně prvotně, pasportizaci zařídil, pokud k tomu má někdo
připomínky, říká starosta, že se to musí řešit, ale při tom.

-

K tomu uvádí pan Tóth, že jenom, aby se neudělal asfalt a pak nepřišel někdo, že
zbyly peníze a že pak bude na silnici něco dělat.

-

K tomu starosta uvádí, že upozorňuje na to, že opravené komunikace budou mít stejný
režim, jako silnice krajská, že upozornila na to, že je zapotřebí, aby si občané na silnici
udělali vše, co potřebují, protože po opravě již nikdo nebude do silnice vpuštěn.
Nebude možné cokoliv na silnici stavět, nebo bourat.

-

Dále uvádí pan Tóth, že obec na jaře říkala, že dá ke škole na díru panel.

-

Starosta odpovídá, že ano, že to obec říkala, že pan Horner to již několikrát urgoval,
teď na to nebyl čas, ale v nabídce je to udělat. Pokud se to probíralo, je to zapotřebí
udělat.

-

Další občan uvádí, že u Smržů scházejí dopravní značky. U Nováků by měla být
křižovatka, moc domků tam není. Schází značka „Dej přednost v jízdě“.

-

Starosta odpovídá, že se co se týče domků, s tím obec nemůže nic dělat, to musí zařídit
majitel pan Mach.

-

Dále k tomu uvádí pan Kříženecký, že obec značky neumisťovala, umisťovala je tam
Krajská správa silnic.

-

Nadále není rozumět, neboť hovoří více občanů najednou.

-

K tomu uvádí pan místostarosta, že tato situace se řešila i s Dopravním inspektorátem,
který obec odkázal na Krajskou správu silnic, Krajské správě silnic byl napsán dopis a
tato odpověděla, že je vše v pořádku. Je to již tak rok. Odpověděli, že to je v pořádku,
že je to zkonzultováno i s Dopravním inspektorátem.

Jelikož již nejsou další dotazy, starosta obce děkuje občanům za jejich účast a končí
zasedání zastupitelstva obce.

Nato zastupitelstvo obce přijímá
u s n e s e n í č. 90/2016
1. Zastupitelstvo obce Těšovice určuje ověřovateli zápisu p. Kůtu a p. Pokorného
a zapisovatelem pí. Hankerovou.
2. Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Projednání návrhu a schválení rozpočtu obce Těšovice na rok 2017
3. Pasportizace MK a dotace MMR ČR
4. Schválení rozpočtové změny č. 5/2016
5. Schválení usnesení pro Sok. vodárenskou
6. Schválení vyhlášky O nočním klidu a odpady 2/2016
7. Informace o kácení stromů a odvolání ČIŽP
8. Diskuze
9. Návrh a schválení usnesení
10. Závěr
3. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2017, zastupitelstvo schvaluje
rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na rok 2016 bez určení konkrétní výše pro
rozpočtové změny od 12. 12. 2016 do 31. 12. 2016. Provedené rozpočtové změny
v konkrétních případech budou předloženy k informování zastupitelstva na prvním
zasedání v roce 2017.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2016.
5. Zastupitelstvo schvaluje delegaci starosty obce na Valnou hromadu Sokolovské
vodárenské.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku O nočním klidu č. 1/2016.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016.
V Těšovicích dne 13. 12. 2016
Zapisovatelka : Jana Hankerová
Ověřovatelé zápisu :

Karel Pokorný
Jindřich Kůta

