ZÁPIS
Z MIMOŘÁDNÉHO VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE TĚŠOVICE KONANÉHO DNE 26. 3. 2018
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,
pí. Dundrová , pí. Hankerová a p. Kůta.
Omluvena: pí. Dušková, p. Pokorný a pí Klonfarová
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pí. Dundrovou a p. Kůtu a zapisovatelem
pí. Hankerovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Těšovice určuje ověřovateli zápisu pí. Dundrovou a p. Kůtu
a zapisovatelem pí. Hankerovou.
Výsledek hlasování: Pro – 4, Proti – nikdo, Zdržel se - nikdo
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 96/2018 – bod 1
Zastupitelstvo obce Těšovice určuje ověřovateli zápisu pí. Dundrovou a p. Kůtu
a zapisovatelem pí. Hankerovou.
1. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva 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. Zahájení
2. Smlouva o společném zadávání zakázky „Dopravce zajišťující provoz městské
hromadné dopravy sokolovské aglomerace 2019 – 2028“
3. Usnesení OZ o delegování zástupce obce na jednání VH Sokolovské vodárenské
dne 20. 4. 2018
4. Rozpočtová změna 1/2018
5. Diskuze
6. Návrh a schválení usnesení
7. Závěr
Výsledek hlasování : Pro – 4, Proti – nikdo, Zdržel se - nikdo
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 96/2018 – bod 2
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Smlouva o společném zadávání zakázky „Dopravce zajišťující provoz městské
hromadné dopravy sokolovské aglomerace 2019 – 2028“
3. Usnesení OZ o delegování zástupce obce na jednání VH Sokolovské vodárenské
dne 20. 4. 2018
4. Rozpočtová změna 2/2018
5. Diskuze
6. Návrh a schválení usnesení
7. Závěr
2. Smlouva o společném zadávání zakázky „Dopravce zajišťující provoz městské
hromadné dopravy sokolovské aglomerace 2019 – 2028“
Starosta informuje přítomné občany, že se jedná o smlouvu o společném zadávání zakázky
města Sokolov, města Březová, obce Lomnice, městysu Svatava, obce Citice, obce Dolní
Rychnov a obce Těšovice. Sděluje, že oproti tomu, co bylo vyvěšeno na úřední desce obce,
došlo ke změně, když obec upozornila na rozpor v tom, že se obce budou dělit na nákladech
za městskou hromadnou dopravu různým počtem procent. Těšovice byly vybrány, že jejich
podíl bude 3,32%, což bylo třetí místo z vybraných obcí. V současné době jsme ze sedmi obcí
na sedmé pozici a náš podíl na MHD bude 0,75%. Návrh smlouvy byl vyvěšen na úřední
desce. Jde o to, aby byl vybrán co nejlepší provozovatel, obec zatím neví nic konkrétnějšího.
V současné době na zastupitelstvech všech měst a obcí probíhají jednání k tomu, aby byl
přijat tento návrh smlouvy. Nato starosta obce navrhuje, aby bylo do zápisu uvedeno, že
obecní zastupitelstvo souhlasí s návrhem, aby se realizovala smlouva o společném zadávání.
Výhodou by mělo být, že nebudeme stát samostatně, rozhodující slovo bude mít město
Sokolov, protože to má největší podíl na celé zakázce. Mělo by docházet ke zpětnému návratu
některých finančních prostředků dle procent, i co se týče zisku z přepravy. Samozřejmě, že

tam budou i náklady na vozový park, příspěvky apod. ale vždy to bude v těch procentech, kdy
obec Těšovice má to nejmenší procento. Bude pověřeno město Sokolov, aby bylo garantem
této smlouvy.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s návrhem, aby se realizovala smlouva o společném
zadávání.
Výsledek hlasování: Pro – 4, Proti – nikdo, Zdržel se – nikdo.
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 96/2018 – bod 3
Obecní zastupitelstvo souhlasí s návrhem, aby se realizovala smlouva o společném
zadávání.
3. Usnesení OZ o delegování zástupce obce na jednání VH Sokolovské vodárenské
dne 20. 4. 2018
Dále seznamuje starosta obce přítomné občany s návrhem usnesení obce Těšovice pro
společné jednání společnosti Sokolovská vodárenská, dojde patrně ke sloučení, tzn., že
zanikne sdružení, tj. vodárenské sdružení měst a obcí Sokolovska. Majitelem by se měly stát
obce a města Sokolovska pod tou Sokolovskou vodárenskou. Obce a města samozřejmě musí
odkoupit podíly od Veolie, jde o to, aby voda opětovně přešla pod českou firmu a nikoliv
francouzskou. Je nutno proto delegovat starostu obce Těšovice, aby 20. 4. 2018 na valné
hromadě, mohl navýšit podíl, a to tak, že obec Těšovice navyšuje podíl v Sokolovské
vodárenské o 2.000.069,- Kč. Starosta obce se dotazuje zastupitelstva, zda souhlasí s jeho
delegací na valnou hromadu Sokolovské vodárenské, eventuálně pokud by se z nějakého
důvodu nemohl zúčastnit, aby byl zastoupen místostarostou obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice deleguje starostu obce Jiřího Halberštáta na Valnou
hromadu Sokolovské vodárenské s.r.o dne 20. 4. 2018.
Výsledek hlasování: Pro – 4, Proti – nikdo, Zdržel se – nikdo.
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 96/2018 – bod 4
Zastupitelstvo obce Těšovice deleguje starostu obce Jiřího Halberštáta na Valnou
hromadu Sokolovské vodárenské s.r.o dne 20. 4. 2018.

4. Rozpočtová změna 2/2018
Starosta obce sděluje, že využívá tohoto mimořádného zasedání k tomu, aby se projednal
stav, kdy došlo k mimořádným výdajům, které nebyly nikterak zdůvodněny, upozorňuje na to,
že geometrický plán, který byl zadán panu Landlovi a jedná se o pozemek 3981/1, jedná se o
oddělení části pozemku zastavitelného pro obec Těšovice, geometrický plán by měl být
předložen Katastrálnímu úřadu v Karlových Varech. V současné době je tento oddělovací plán
na Městském úřadu. Zpracování plánu stálo 41.000,- Kč, je proto nutno toto dát do
rozpočtového opatření č. 2/2018. Bude to na straně výdajů. Obec obdržela i náhradní plnění
od pojišťovny ve výši 17.500,- Kč za penále, které nám bylo na naši žádost odpuštěno.
10.000,- Kč stála oprava svítidel na novém sídlišti. Pan Vrbeník byl pověřen opravami na
svítidlech obce, protože má požadovanou „50“ a žije v obci. Starosta obce se dotazuje členů
zastupitelstva, zda souhlasí s tím, aby touto rozpočtovou změnou č. 2/2018 byla upravena tato
záležitost. Rozpočtová změna č. 2/2018, je přílohou tohoto zápisu. K rozpočtové změně
starosta ještě uvádí, že je nutno vyměnit podlahovou krytinu v sále, která bude stát včetně
jejího vyměnění firmou cca 30.000,- Kč. Protože bude obecní zastupitelstvo končit, dotazuje
se starosta obce, zda zastupitelstvo souhlasí s tím, aby nákup krytiny byl zařazen do
rozpočtové změny č. 2/2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2018.
Výsledek hlasování: Pro – 4, Proti – nikdo, Zdržel se – nikdo.
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 96/2018 – bod 5
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2018.
Dále starosta obce seznamuje občany s tím, že vyhořela chatka bezdomovce pana Turcela.
Požár vyšetřovali hasiči, obec neuplatňuje žádné nároky. Pokud někdo z obyvatel Těšovic
bude chtít, je možno panu Turcelovi pomoci, nemá vůbec nic, shořelo mu úplně všechno.
Obec by chtěla panu Turcelovi pomoci tím způsobem, že by dodala nějaké trámky a OSB
desky, aby si mohl pan Turcel postavit chatku novou. Obec by nakoupila stavební materiál
přes fakturu tak, aby byl dodán přímo materiál a dohlédlo se na to, aby byl použit opravdu na
stavu chatky a nikam nebyl odnesen, či odvezen. Toto dává na zvážení zastupitelům obce.
Starosta obce uvádí, že toto je z jeho strany všechno a dává prostor pro dotazy občanů.
5. Diskuze
Pan Radek uvádí, že moc nepochopil jak pan starosta mluvil o tom předání vody
z francouzských do českých rukou. Znamená to, že Sokolovská vodárenská přechází do české
firmy ? Chápe to správně ?
Starosta obce odpovídá, že ten svazek, kdy jsou nyní jednotlivé obce, to bude potom
zřizovatel firmy.

Pan Radek se znovu dotazuje, zda to znamená, že obce si pak budou zřizovat vlastní
vodovody a kanalizace.
Starosta obce odpovídá, že je to přesně tak.
Pan Radek se znovu dotazuje na to, že pokud bude nějaký problém, s kým se to pak bude
řešit.
Starosta obce odpovídá, že se to bude řešit prostřednictvím toho svazku, který zde již
dlouho funguje, ale nebyl to vlastník, protože vlastníkem byla Veolie. Veolie vracela svazku
pronájmy. V současné době probíhají aktivní jednání, kdy se jedná o cenu odprodeje. My
tvoříme svazek tím, co jsme do toho vložili.
Pan Radek se dotazuje, zda budeme nějak zaštítěni nějakou organizací, respektive stále
sdružením těch obcí při případném nějakém problému, či opravách.
Starosta obce odpovídá, že okolní obce již rozhodly o tom, že tato společnost již bude
podepisovat i zakázku na polygon, protože tam bude přivádět vodu. O tom již informoval na
zasedání obce.
Dále se pan Radek dotazuje, zda při řešení koupě a pokládky nového koberce nebyla obec
pouze u jedné firmy, ale zda byly zjišťovány ceny i u dalších prodejců.
Starosta odpovídá, že se jedná o prodejnu u gymnázia, která má příslušný sortiment, obec
si nechala ukázat návrh cen a protože koberce berou přímo u výrobců, tak je cena nižší.
V Sokolově není takových firem, které se zabývají touto činností, mnoho.
Nato pan Radek vyjmenovává firmy, které se také zabývají stejnou činností.
Dále se opět pan Radek dotazuje, zda pan starosta, když hovořil o tom geometrickém
plánu, měl na mysli tu 4 ha část pozemku. Ptá se na to z důvodu ceny toho geometrického
plánu.
K tomu starosta uvádí, že ano a cestu. Informoval jsem se na cenu, bylo mi řečeno, což
těžko posoudím, že je tam vyneseno spoustu bodů.
K tomu pan Radek uvádí, že cena samozřejmě záleží na rozloze, na počtu lomových bodů,
kterých je tam hodně.
K tomu uvádí paní Radková, že je zvědava, jestli tam pan Landl dá všechny mezníky, které
vyfakturoval.
Starosta uvádí, že to neví.
K tomu uvádí paní Radková, že těžko a že se to bude vytyčovat znovu.
Starosta uvádí, že to neví. Musel by se ho zeptat.
Pan Radek uvádí, že neví parcelní číslo, tak ho zajímalo, zda jde o předmětnou část
pozemku.

Starosta odpovídá, že se jedná o pozemek parcelní číslo 3981/1 a z toho se oddělují části
č. 16 a 17.
Pan Kříženecký uvádí, že ho zarazila cena za opravu lamp.
K tomu se pan Radek dotazuje, kolik se opravovalo lamp.
Pan Kříženecký odpovídá, že neví, kolik lamp se opravovalo.
Nato starosta obce děkuje občanům za účast a končí mimořádné zasedání zastupitelstva
obce.

V Těšovicích dne 26. 3. 2018

Zapisovatelka :

Jana Hankerová

Ověřovatelé zápisu : Ivana Dundrová
Jindřich Kůta

