ZÁPIS
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE TĚŠOVICE KONANÉHO DNE 25. 4. 2016
Zasedání zastupitelstva obce Těšovice bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou obce p. Jiřím
Halberštátem ( dále jako předsedající).
Zasedání zastupitelstva obce se zúčastnili všichni členové zastupitelstva.
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 – 7, 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.
6.
7.
8.

Zahájení
Strategický rozvojový plán obce.
Projednání a schválení žádosti o bezúplatný převod od SPÚ.
Seznámení s přihláškou do soutěže „Vesnice roku“
Rozpočtová změna č. 2/2016.
Schválení prodeje pozemků pro p. Kříženeckého a p. Frimla
Návrh a schválení usnesení.
Různé.

9. Závěr
Výsledek hlasování : Pro – 7, Proti – nikdo, Zdržel se - nikdo
Usnesení bylo schváleno.
2. Strategický rozvojový plán obce
Starosta obce seznámil všechny přítomné občany se Strategickým rozvojovým plánem
obce, konkrétně s jeho programovými cíli, tak jak byly zpracovány:
a) místní komunikace – obec má v plánu provést opravu místních komunikací, ale lze to
provést pouze v tom případě, že obdrží dotaci na již zbudovanou III. etapu kanalizace.
b) burza práce – v případě tak malé obce, není pro koho tuto burzu uspořádat.
c) lidské zdroje – zbudovat bezbariérový přistup na Obecní úřad a taktéž na autobusovou
zastávku
d) dopravní obslužnost – autobusové spoje jsou nevytížené
e) zlepšení životního prostředí – nutnost zadržovat odpadovou vodu, obec chce vybudovat
klidovou a odpočinkovou zónu na pozemku č. 1331, je hotovo 80% osvětlení, ještě není
předáno osvětlení u nově vybudovaných domů, v současné době je již možnost informovat
občany o dění v obci protřednictvím SMS. Byl získán pozemek č. 1358/21 pro výstavbu
domu seniorů. Obec chce taktéž zbudovat chodník pro zajištění bezpečnosti
chodců, Problémem je minimální prostor pro tuto akci. V rozvojovém plánu je do
budoucnosti zbourat garáže, kde je neustálý nepořádek
f) cestovní ruch – v obci se nenachází již ani restaurace, z bývalé restaurace byl zbudován
obytný dům
g) zájmové aktivity – v obci jsou zbudována 2 dětská hřiště
h) bezpečnost silničního provozu – vzhledem k tomu, že se v obci nachází komunikace,
která jí nepatří, není možno umístit značky k omezení rychlosti, retardéry, měřiče rychlosti
atp., v minulosti byl již několikrát žádán dopravní inspektorát Policie ČR, aby byla povolena
některá ze shora zmíněných možností k zajištění bezpečnosti silničního provozu. Vše bylo
zamítnuto.
3. Projednání a schválení žádosti o bezúplatný převod od SPÚ
Předsedající sdělil všem přítomným, že pozemekč. 3981/1, nacházející sre v katastru obce
je zahrnut v územním plánu obce, ale dosud nebylo požádáno o bezúplatný převod SPÚ.
Tento fakt byl starostovi obce sdělen přímo pracovnicí tohoto úřadu s dotazem, zda obec bude
žádat o bezúplatný převod tohoto pozemku na obec. Navrhuje proto zastupitelstvu, aby
schválilo zaslání žádosti na SPÚ o bezúplatný převod shora uvedeného pozemku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje, aby byla zaslána SPÚ žádost o bezúplatný
převod pozemku č. 3981/1 na obec Těšovice.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti – nikdo, Zdržel se – nikdo.
Usnesení bylo schváleno.
4. Seznámení s přihláškou do soutěže „Vesnice roku“
Předsedající seznámil občany obce s tím, že je možno se přihlásit do soutěže „Vesnice
roku“ a žádá zastupitelstvo o schválení zaslání přihlášky obce do této soutěže.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zaslání přihlášky obce do soutěže „Vesnice roku“
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti – nikdo, Zdržel se – nikdo.
Usnesení bylo schváleno.
5. Rozpočtová změna č. 2/2016
Starosta obce seznámil přítomné občany a zastupitele obce s rozpočtovou změnou č. 2/2016
a jejími jednotlivými položkami.V této souvislosti sdělil, že si ještě 2 občané nevyzvedli
dokumentaci k provedené kamalizaci, jedná se o p. Makovičku a rodinu Duškových.
Rozpočtová změna je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2016.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti – nikdo, Zdržel se – nikdo.
Usnesení bylo schváleno.
6. Schválení prodeje pozemků pro p. Kříženeckého a p. Frimla.
Starosta obce sdělil, že již při zasedání zastupitelstva obce dne 15. 2. 2016 byl
oznámen záměr obce prodat pozemky jednak p. Kříženeckému a jednak p. Frimlovi,
když u něj se jedná o pozemek, kde byla původně skládka, jde o to, aby si mohl
zbudovat místo pro zaparkování svého auta. Záměr byl řádně vyvěšen. Byla dána
připomínka, zda tyto prodeje pozemků nejsou v rozporu se zájmy obce. V žádném
případě nejsou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p. Kříženeckému a p. Frimlovi.

Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti – nikdo, Zdržel se - nikdo
7. Různé
Starosta obce informoval občany, že předtím, než byl zpracován Strategický plán obce,
byly do schránek občanů vhozeny anketní lístky, které měly umožnit všem občanům, aby
sdělili zastupitelstvu svá přání a návrhy na zlepšení situace v obci, aby sdělili, co by si přáli v
obci vylepšit, zbudovat atd. Z 80 vydaných lístků bylo vráceno pouze 17 lístků, z toho nebylo
dost dobře možné, aby zpracovatel Strategického plánu obce zapracoval do tohoto plánu přání
a požadavky obyvatel.
Dále sdělil, že u kontejnerů je stále veliký nepořádek, lidé tam odkládají věci, které do
kontejneru nepatří, nebo je pohazují u kontejneru. Kontejnery slouží pouze k ukládání
komunálního odpadu. Stále je také nepořádek u garáží, není možno, aby tam lidé budovali
tarasy atd. Za tyto aktivity se budou ukládat pokuty. Dále sdělil, že již 2 zahrádkářské kolonie
opravují příjezdovou cestu na vlastní náklady. Kolonie pana Novotného dostala k tomuto
účelu získala příspěvek ve výši 8.000,- Kč. V této souvislosti se starosta obce dotazuje
dalšího zahrádkáře pana Ďurkače, zda také neuvažují o úpravě cesty. Pan Ďurkáč sděluje, že
se bude informovat u dalších zahrádkářů a příšli by potom na jednání na obecní úřad.
8. Diskuze
Dotaz paní Blažkové – sděluje, že pan Kříženecký vysázel vedle Obecního úřadu nové
smrky, ona je tam nechce, neboť mělce koření a má strach, aby nespadly na její dům.
Odpověď starosty obce – v současné době jsou stromky malé, takže v žádném případě
nemohou ohrožovat její dům.
Dotaz pana Tótha – zda nelze něco udělat s auty, která jezdí po panelové cestě, jezdí tam
velijací lidé, kteří jsou po jeho upozornění, aby jezdili pomaleji a ohleduplněji, jelikož cesta
velmi práší, na něj hrubí a sprostí. Nemůže kvůli prachu ani otevřít okno. Navrhuje, aby cesta
byla uzavřena uzamykatelnou závorou, k níž by měli klíče ti občané, kteří tuto cestu potřebují
a používají.
Odpověď starosty obce – bude se hledat řešení, jak odstranit tento problém. S největší
pravděpodobností bude přistoupeno na návrh pana Tótha.
Dotaz pana Krause – kolik korun stojí odvoz jednoho velkoobjemového kontejneru, v
jakých termínech se přistavuje a na jakých místech. Navrhuje, aby obec vyvěsila přesné
termíny, tzn. přesné datum, kdy bude kontejner přistaven, v jakých místech a navrhuje, aby
bylo přistavení kontejneru omezeno přesnou dobou a tato bude taktéž uvedena na sdělení obce
o přistavení kontejnerů, pak se nebude stávat, že někdy je kontejner přeplněný a nepořádek se
pohazuje i kolem něj, a nebo je naopak kontejner málo naplněný. Pokud budou lidé včas vědět
termín přístavení, budou na jeho zaplnění 2 hodin zcela postačovat.
Odpověď starosty obce – přistavení jednoho velkoobjemového kontejneru stojí 2.500,Kč – 3.100,- Kč, navíc je nutnost příjezdu dalších lidí na úklid kolem kontejnerů. Dále uvádí,
že je nutno, aby zahrádkáři působili na sebe navzájem, obec nemá možnost, aby hlídala, co
zahrádkáři do kontejneru odhazují.

Dotaz pana Tatýrka – za kolik korun bude prodán pozemek panu Frimlovi.
Odpověď starosty obce – za cenu, za kterou obec koupili 1 metr2 od Lesů ČR.
Pan Tatýrek namítá, že by obec měla k této ceně připočítat ještě 25,- Kč za každý metr.
Starosta obce odpovídá, že tato částka nebude připočítána.
Pan Tatýrek uvádí, že se obec nechová tržně.
Dotaz paní Tatýrkové – jakým způsobem probíhá pronájem sálu? Dozvěděla se, že při
akci musí být přítomen zástupce obce, tj. pan Kříženecký, nelíbí se jí, že při své soukromé
akci by jej tam měla strpět.
Odpověď starosty obce – při pronájmu sálu je účast p. Kříženeckého jako zástupce obce
nutná, a to z toho důvodu, že se ničilo zařízení sálu a rozbíjel se majetek obce. Někteří
návštěvníci se chovali velmi hlučně a taktéž dělali nepořádek i kolem samotné budovy.
Další dotaz paní Tatýrkové – žádá vysvětlení položky „Nákup ostatních služeb“ z
rozpočtové změny č. 1/2016. V závorce je uvedeno „revize, znalecké posudky atd.)
Odpověď starosty obce - ano, může se jednat o revize, znalecké posudky a další služby,
konané pro obec.
Dotaz paní Tatýrkové – proč není aktualizována webová stránka obce ?
Odpověď místostarosty obce – bude zadáno webmasterovi obce, aby prováděl
aktualizace podle potřeby.
Dotaz pana Leichta – kdy se může připojit ke kanalizaci.
Odpověď starosty obce – v současné době to ještě není možné, budou probíhat druhé
kamerové zkoušky, neboť bylo, zjištěno, že v potrubí ser nacházejí zřejmě kameny, které
musejí být odstraněny. Kanalizace prozatím není ještě ani zkolaudována.
Dotaz pana Ďurkáče – jak se bude připojovat ke kanalizaci pan Doležal.
Odpověď starosty obce – zřejmě se nebude vůbec připojovat, neboť je nutno kanalizaci
vést přes hráz rybníka, s čímž nesouhlasí jeho majitel.
Dotaz paní Šťastné – proč se neprovádí úklid místní komunikace, je to povinnost
stavebníka. V místě před bývalým hostincem obce je jíž vozovka zúžena nánosem bahna.
Odpověď místostarosty obce – bydlím vedle bývalé hospody a vidím proto, že stavebník
pan Rakovan lopatou uklízí nepořádek na vozovce.
Další dotazy občanů již nejsou. Starosta obce ukončuje veřejnou schůzi zastupitelstva
obce a děkuje občanům za jejich účast.

Nato zastupitelstvo obce přijímá
usnesení

č. 87/2016

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Strategický rozvojový plán obce Těšovice.
Projednání a schválení žádosti o bezúplatný převod od SPÚ.
Seznámení s přihláškou do soutěže „Vesnice roku“.
Rozpočtová změna č. 2/2016.
Schválení prodeje pozemků pro p. Kříženeckého a p. Frimla.
Návrh a schválení usnesení.
Různé.
Závěr

3. Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje, aby byla zaslána SPÚ žádost o
bezúplatný převod pozemku č. 3981/1 na obec Těšovice.
4. Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje zaslání přihlášky obce do soutěže
„Vesnice roku“.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2016.
6. Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje prodej pozemků p. Kříženeckému a p.
Frimlovi.
V Těšovicích dne 26. 4. 2016
Zapisovatelka: Jana Hankerová
Ověřovatelé zápisu: Iva Dundrová
Jindřich Kůta

