ZÁPIS
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE TĚŠOVICE KONANÉHO DNE 26. 9. 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 a p. Pokorný.
Omluveni: pí. Dušková a pí. Klonfarová.
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 – 5, Proti – nikdo, Zdržel se - nikdo
Usnesení bylo schváleno.
Před zahájením vlastního zasedání zastupitelstva navrhuje předsedající, aby byla v bodu
6. programu zasedání vypuštěna slova „za akci dětské hřiště“, která se tam dostala omylem,
když byla zapomenuta v programu z předchozího zastupitelstva. Dále navrhuje, aby program
zastupitelstva obce byl doplněn o bod – žádost p. Galajdy o půjčku na výměnu střešních oken
ve výši 90.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu zastupitelstva o bod „žádost p.
Galajdy o půjčku na výměnu střešních oken ve výši 90.000,- Kč a souhlasí s vypuštěním
slov „za akci dětské hřiště“ ze 6. bodu programu zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro – 5, 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. Zahájení
2. Zpráva o předauditu hospodaření obce Těšovice za roku 2016.
3. Zpráva o ukončení kanalizace.
4. Schválení rozpočtové změny č. 4/2016.
5. Projednání návrhu břemene.
6. Informace o sankci za skartaci dokumentace.
7. Seznámení se žádostí o odprodej pozemků /Leicht, Makovička/.
8. Informace o soutěži „Vesnice roku.
9. Žádost p. Galajdy o půjčku na výměnu střešních oken ve výši 90.000,- Kč.
10. Diskuse
11. Návrh a schválení usnesení
12. Závěr.
Výsledek hlasování : Pro – 5, Proti – nikdo, Zdržel se - nikdo
Usnesení bylo schváleno.
2. Zpráva o přeauditu hospodaření obce Těšovice za rok 2016.
Starosta obce seznámil všechny přítomné občany, že byl proveden předaudit hospodaření
obce, když konečný audit proběhne v lednu, nebo únoru roku následujícího za rok 2016. Bylo
zjištěno pochybení.Při projednání závěrečného účtu za rok 2015vyjádření nebylo v souladu se
zákonem a účetní závěrka nebyla schválená. Toto se tam musí vždy dodat. Jinak hospodaření
je naprosto v pořádku. Žádné další výtky nebyly. Jinak, jak již bylo řečeno, hlavní audit
proběhne začátkem roku 2017, kdy se dělá audit hospodaření i všeho dalšího.
K tomuto bodu programu nemá nikdo žádné dotazy, ani připomínky.
3. Zpráva o ukončení kanalizace
Předsedající seznámil přítomné, že III. etapa kanalizace je již skončena, když vše
probíhalo v pořádku, problémy se vyskytly až v samém závěru kanalizace, hlavně u
domu pana Makovičky, když z jeho domu vytekla voda do již zapískované kanalizace,
což zkomplikovalo její dokončení, musel být proveden asi 3x její proplach a musela se
prohlédnout kamerou. Vše proběhlo na náklady firmy, která kanalizaci prováděla.
V současné době je již zkolaudována a je nutno, aby se k ní připojili občané.

V souvislosti s kanalizací p. starosta upozorňuje, že na obci jsou stále 2 dokumentace
k přípojkám, a to pana Makovičky a pana Duška. Duškovi mají čističku a pan
Makovička požaduje, aby mu byla částka za přípojku proplacena celá. Opětovně
upozorňuje, že přípojka je záležitost soukromníka, tedy toho, kdo ji vlastní. Obec na ni
každému občanovi přispěla, bude nutno obci za každou jednu přípojku doplatit 1.400,Kč, když obec zaplatila přípojky celou částkou a občanům na ni přispěla jednou
polovinou. Pan starosta znovu opakuje, že je nutno se k dokončené kanalizaci připojit a
je zároveň nutno dořešit záležitost zaplacení přípojek, když občané dluží obci 2x 1.400,Kč. Dále předsedající seznamuje občany s tím, že podle zákona, pokud v obci kanalizace
je, je povinností občana se do ní napojit. Znovu sděluje, že obec uhradila i za tyto občany
polovičku nákladů z přípojky a druhou polovinu stále, jak pan Makovička, tak Duškovi,
dluží, což bylo shledáno i při finanční kontrole. Vzhledem k tomu, že ani jeden
z dotčených občanů se nedostavil na zasedání zastupitelstva, bude obec tuto záležitost
řešit písemně.
Dále p. starosta sděluje, že 1. 10. 2016 předává obec finanční vypořádání na Krajský
úřad, situace je taková, že obec obdržela dotaci ve výši 1.105.000,- Kč, obec zatím
obdržela částku 900.000,- Kč s tím, že až bude dodáno finanční vyúčtování, bude obci
poukázán zbytek peněz do výše 1.105.000,- Kč. Celková dotace včetně dokumentace a
všeho ostatního byla do 2.900.000,- Kč. Z našeho rozpočtu očekáváme, že je to
ukončeno někde na 2.000.000,- Kč což pro obec pro letošní rok 2016 znamená celkovou
výši 900.000,- Kč z prostředků obecních. Pro obec to znamená ještě to, že je zapotřebí
nafotografovat kanalizaci, udělat nějakou nástěnku s logem „živý kraj“ , kde je zapotřebí
tuto nástěnku umístit na tyč, aby každý věděl, že je kanalizace dotovaná krajem. Něco je
již ve vitrínách, další podmínkou bylo, že to bude umístěno na elektronické desce, na
desce obce, což vše je již hotovo, takže věříme, že až bude odevzdáno vyúčtování, že
obec ještě obdrží těch zadržovaných 10%. III. etapa kanalizace bylo dost hektická.
Připojovalo se pouze 10 občanů, některé problémy zavinili sami občané, a to hlavně
nepřístupnost, lidé si stěžovali, že se chodilo po jejich zahradách, jinak se ale kanalizace
dělat nedá. První dvě etapy kanalizace šly daleko rychleji a bylo méně problémů
s občany.
V souvislosti s kanalizací zastupitelstvo došlo k závěru, že ještě není dořešena
kanalizace v ulici k mostu, což se týká asi 5 občanů, terén je hodně nízko, všichni se
musí připojit ke kanalizaci bez výjimky. Je nutno to vyřešit. Budou na to chodit kontroly,
zřejmě se to bude muset řešit z obecní pokladny, na to již asi obec dotaci nedostane.
Terén je tam hodně nízko, takže se bude muset řešit zřejmě nějakou přetlakovou
nádobou, která bude tlačit vše do kanalizace již hotové.
K této informaci nemá nikdo žádné dotazy.
4. Schválení rozpočtové změny č. 4/2016
Předsedající seznámil občany obce s předloženou rozpočtovou změnou č. 4/2016,
seznamuje občany s jednotlivými položkami. Výdaje tvoří 5.000,- Kč dotace pro sportovcefotbalisty, kteří hrají malou kopanou za Obec Těšovice.. Je s nimi sepsána smlouva, fotbalisté
měli požadavek ve výši 5.000,- – 7.000,- Kč. V minulém zasedáni bylo odhlasováno 5.000,Kč. Peníze byly použity na potisk triček a pronájem hřiště, když hřiště obce nevyhovují jejich
potřebám, překážejí patníky, které jsou kolem hřiště, nevyhovuje ani velikost. Další peníze
byly použity pro nákup zařízení baru ( sál)váz, talířů a příborů na sál, což je v hodnotě asi

11.000,- Kč, společně se zakoupením chladničky, když zde byla již velmi stará chladnička
Minsk, která se rozbila. Další výdaje jsou na veřejnou zeleň, což jsou hlavně pohonné
hmoty, dále jsou tam fotografie jasanu, protože na naše odvolání jsme museli předat
kompletní obrazovou dokumentaci. Rozpočtová změna je součástí tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2016.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – nikdo, Zdržel se – nikdo.
Usnesení bylo schváleno.
5. Projednání návrhu břemene
Starosta obce seznamuje občany, že projednání břemene je záležitost ČEZu, který obec
upozorňuje na to, že tu bude chtít vytvořit smlouvu o smlouvě budoucí, tzn., až tu udělají
nějakou akci, tak budou požadovat návrh. Seznamuje s tím, že jakmile obec dostane konkrétní
smlouvu, tak schvalujeme, že se toto zde bude konat, ale až nám předloží konkrétní smlouvu.
6. Informace o sankci za skartaci dokumentace.
Starosta obce sděluje, že co se týče skartace dokumentace, tak, že udělala veliký kus práce
paní Červená, která na žádost archivu v Jindřichovicích dala do pořádku celou dokumentaci,
vše je popsáno. Vše je připraveno k tomu, aby mohli přijet pracovníci archivu, kteří si
vyberou nějaké dokumenty do archivu a ostatní dokumenty by podepsali jako návrh do
skartace.
7. Seznámení se žádostí o odprodej pozemků panu Leichtovi a panu Makovičkovi
Předsedající seznamuje občany, že si pan Leicht podal žádost o odprodej obecního
pozemku, kde vede kanalizace, stejnou žádost obec obdržela i od pana Makovičky, který
v současné době již pozemek obce užívá, má tam již něco vysazeno. Pan Makovička žádá o
legalizaci a taktéž o odprodej tohoto obecního pozemku. Z tohoto důvodu toto zasedání je na
to, aby se zastupitelé vyjádřili k tomu, zda jsou proto, aby se vyvěsil záměr obce Těšovice na
odprodej dvou pozemků. Předsedajicí se ptá zastupitelů, zda má někdo něco k oběma
žádostem. Zastupitelé – bez připomínek. Nato starosta obce sděluje, že bude vyvěšen záměr
obce Těšovice na odprodej obou pozemků. Bude nutno říct, kam až zasahuje kanalizace a
pokud tato kanalizace bude v části pozemků, na které je žádost, bude nutno dát věcné
břemeno, aby se nestalo, že se obec nedostane k vlastní kanalizaci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby byl vyhlášen záměr obce na odprodej
pozemků p. Leichtovi a p. Makovičkovi.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – nikdo, Zdržel se – nikdo.

8. Informace o soutěži „Vesnice roku“
Starosta obce informuje občany, že se obec Těšovice přihlásila do soutěže „Vesnice roku“
a dostala ocenění osobnost vesnice roku.
9. Žádost p. Galajdy o půjčku na výměnu střešních oken ve výši 90.000,- Kč
Starosta obce informuje občany, že pan Galajda požádal obec o půjčku ve výši 90.000,- Kč
na výměnu střešních oken. Členové zastupitelstva mluvili již o tom, že je zapotřebí dát
nějakou lhůtu na splácení té půjčky, protože jak je známo za 2 roky končí funkční období
tohoto zastupitelstva a není záměrem tohoto zastupitelstva, aby po konci funkčního období
předávalo nějaké dluhy dalšímu zastupitelstvu. Poté vyzval p. starosta zastupitele, aby se
k tomu vyjádřili, eventuálně navrhli nějakou lhůtu splatnosti.
Za finanční výbor navrhuje pí. Hankerová, že by peníze půjčila, ale se lhůtou splatnosti do
konce funkčního období tohoto zastupitelstva. Ostatní zastupitelé s tímto návrhem souhlasí.
Poté starosta obce dává hlasovat, kdo ze zastupitelů souhlasí s poskytnutím půjčky s tím, že
bude splacena do konce volebního období současného zastupitelstva, což je dva roky.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí s tím, aby p. Galajdovi byla poskytnuta půjčka ve výši
90.000,- Kč, za předpokladu, že bude do dvou roků splacena.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – nikdo, Zdržel se – nikdo.
10. Diskuze
-

Pan Kříženecký se dotazuje starosty obce, zda je v Těšovicích zákaz fotografování.

-

Starosta obce odpovídá na dotaz, že obec nevydala žádnou vyhlášku, ani směrnici,
obec nic nepovolila ani nezakázala.

-

Místostarosta obce opakuje, že obec nic nepovolila, ani nezakázala.

-

Pan Toth upozorňuje opětovně na hluk na zahrádkách. Paní Tothová k tomu dodává,
že se snažila s paní ze zahrádky domluvit, paní jí řekla, že oslavovali narozeniny
dcery, upozorňuje na to, že je tam spoustu zahrádek a když si pustí každý jinou hudbu,
tak se to nedá vydržet. Dále dodává, že v současné době je již 14 dnů klid. Navíc
existuje zákon, který říká, že nikdo nikoho nesmí obtěžovat pachem, hlukem, kouřem
atd. v tomto případě můžete zavolat policii ČR i v tom případě, že ještě není 22.00
hod.

-

K tomu dodává starosta, že mají policii zavolat.

-

K tomu dodává pan Toth, že přijedou a řeknou jim, že ještě není 22.00 hod.

-

K tomu dodává starosta obce, co tedy chtějí, aby udělal.

-

K tomu dodává paní Tothová, že chce, aby s nimi rozumně promluvil.

-

Starosta odpovídá, že již s nimi mluvil, že paní Tothová mu říkala, že tam každou
chvilku chodí, ale zahrádkáři mu řekli, že s Tothovými ještě nikdy nemluvili.

-

Starosta obce odpovídá, že je zapotřebí, aby si to občanů vyřešili mezi sebou.

-

K tomu dodává paní Tothová, že lžou, že tam byl jejich syn, že jim to říkal i její
manžel, ale, že si stejně nedají říct. Dva týdny už je pokoj, ale to neznamená, že když
si tam koupí zahrádku, že tam budou vyřvávat a vyhrávat. To by se určitě nelíbilo
nikomu.

-

Místostarosta obce k tomu dodává, že je to subjektivní pocit, to co Vy říkáte, že Vás
obtěžuje, tak by musel někdo nějakým způsobem prokázat, že doopravdy ta muzika je
tak nahlas, že to vadí.

-

Pan Toth k tomu uvádí, že si půjčí hlukoměr.

-

K tomu uvádí místostarosta obce, že na to by musela být zase nějaká vyhláška, která
by uváděla, že tolik a tolik decibelů vadí, že už je to hodně.

-

Starosta obce k tomu uvádí, že už úplně stačí, co je uvedeno ve vyhlášce o
reprodukované hudbě, apod. Je pouze jediná možnost, že se lidé mezi sebou
dohodnou.

-

Pan Toth k tomu uvádí, že jsme v Těšovicích, proč bychom to neměli všechno
překousnout.

-

K tomu uvádí další občanka Těšovic, že si myslí, že také nebydlí daleko, ale že
dovede pochopit, že když má někdo malé děti a do 22.00 hod řádí v bazénu.

-

Na to reaguje paní Tothová, že tady nejde o děti. Jde o to, že mají naplno puštěné
rádio a když to hraje od odpoledne do 22.00 hod., tak je to silná káva.

-

K tomu uvádí starosta obce, že nepovoluje žádnou hudební produkci, ale že se lidé
sejdou u pana Maráka, je to hlahol, slyšel to až u svého domu, ale až tak mu to
nevadilo. Šel do centra obce, hudba byla opravdu dost hlučná, ale nemůže povolovat
žádnou hudební produkci, protože pan Marák nemá na nic licenci. To byla soukromá
akce.

-

Na to reaguje paní Tothová, že někdo na pana Maráka policii volal.

-

Na to reaguje starosta, že ano, ale že to bylo po 22.00 hodině. Pak zmlkli, bylo po
22. 00 hod.

-

Paní Havelková upozorňuje na to, že opětovně velmi silně zapáchá kanál. Přeje si, aby
to bylo uvedeno v zápisu, protože to nemá s kým jiným řešit. Uvádí, že v sobotu
musela uzavřít všechna okna, jelikož zápach byl tak silný, že je nemohla nechat
otevřená. V Královském Poříčí na to mají prostředky a když je dávkují tak, jak mají, je
vše v pořádku. Je to opravdu katastrofa a obvykle se to stane v době mimo úřední den
obecního úřadu. Zápach je v domě, v autě, na zahradě, prostě všude.

-

Na to reaguje starosta obce, že to je Královské Poříčí, že záleží na tom, kdy to
přečerpávají, kolik tam dávají toho prostředku atd. Ze strany obce může slíbit, že učiní
dotaz na Královské Poříčí, bude chtít vidět dokumentaci, kdy čerpají, kolik dávají
prostředku.

-

Na to reaguje paní Havelková, že pokud by měla přijít „hygiena“, tak to Královské
Poříčí nadávkuje tak, jak má, vše je v pořádku a ona je „za debila“. Jsou dny, kdy je to
v pořádku a jsou dny, kdy to velmi silně zapáchá.

-

K tomu pan Kříženecký uvádí, že s tím nic neudělá.

-

Na to reaguje paní Havelková, že si tedy má udělat Královské Poříčí vlastní
kanalizaci.

-

Na to reaguje starosta obce, že vlastní kanalizaci si dělat nebudou, protože to již mají
udělané takto.

-

Na to reaguje paní Havelková slovy, proč má tato vesnice tím trpět, za chvíli budeme
soutěžit o vesnici s největším smradem. Dále upozorňuje na to, že si zapsala nějaká
čísla nákladních aut, že některá zastavila i policie, ale řidiči argumentovali tím, že
mají od obecního úřadu povolení na projíždění. Upozorňuje na to, že jsou to
12titunová veliká nákladní auta.

-

Dotaz pana starosty na paní Havelkovou, zda měl nějaké povolení.

-

Odpověď pí. Havelkové, že řidič ukazoval nějaké povolení policistovi.

-

Na to reaguje starosta obce, že pokud ukazoval povolení tak, jen z toho důvodu, že
odvážel nějakou deponii.

-

Na to reaguje paní Havelková, že z důvodu jízdy takto těžkých nákladních aut jí
praská dům, sundávala velikou vrstvu betonu z balkonu. Balkon jí popraskal a teče jí
do domu.

-

K tomu uvádí pan Kříženecký, že to není z důvodu průjezdu nákladních aut. Je to
špatně udělaný beton.

-

K tomu paní Havelková uvádí, že 25 roků nebyl žádný problém.

-

K tomu uvádí pan Kříženecký, že lidé potřebují ze stavby odvézt materiál, jeho bratr
bydlí ve stejné ulici a nepociťuje žádné otřesy. Kolem jeho domu jezdí také auta, je
tam prašná cesta, jezdí tam i lidé na zahrádky.

-

K tomu uvádí pan Toth, že kolem jeho domu jezdí lidé 3 km rychlostí, zatímco kolem
domů paní Havelkové 50 km rychlostí.

-

K tomu dodává pan Kříženecký, že toto neovlivní.

-

K tomu uvádí ještě paní Havelková, že kolem jejího domu jezdí opatrně autobus a
dům se jí netřese.

-

K tomu uvádí místostarosta obce, že je pravdou, že pokud někdo přinese nějakou
žádost, že potřebuje odvézt materiál, tak se mu povolení udělí.

-

K tomu uvádí ještě paní Havelková, že silnice po plynofikaci a kanalizaci není
v takovém stavu jako ta u jejího domu a navíc domy jsou těsně u silnice.

-

K tomu uvádí starosta obce, že to je strašná nevýhoda. Silnice byly původně dělány na
kravské potahy, že s tím obec nic neudělá.

-

K tomu uvádí paní Havelková, že tehdy jela za den tři auta, není je tu veliký provoz.

-

K tomu uvádí starosta obce, že je to dvojsečné, jistě si pamatuje, že byly připomínky,
že v Těšovicích je špatná cesta, ve chvíli, kdy zařídil, že silnici odkoupila Krajská
správa silnic a udělali úplně nový potah.

-

K tomu uvádí paní Havelková, že právě jenom nový potah.

-

K tomu uvádí pan starosta, že udělali nejen nový potah, ale celý koberec, tak byly
ihned připomínky, že je špatně, že se nechal udělat nový potah, že tu všichni budou
jezdit jako závodníci. Žádá, aby mu paní Havelková odpověděla, zda má nechat
rozbitou cestu. Dokud tam byly ďolíky, tak přesto nikdo nejel.

-

K tomu uvádí paní Havelková, že proč tam nejezdí menší nákladní vozy.

-

K tomu uvádí místostarosta obce, že sem jezdí i nákladní vozy, které to musí u pana
Maráka překládat, protože dále se nedostanou, ale prostě tak to je, když je třeba navézt
nějaký materiál, tak jiná možnost ani není.

-

K tomu dodává starosta, že je pravdou, že strašně moc se staví, v Těšovicích se nikdy
takhle moc nestavělo, to se staví až v současné době. Je to jak nahoře, tak vzadu,
prostě všude. Zastavují se veškeré proluky.

-

K tomu uvádí paní Havelková, že to je v pořádku, ale, že to jde zařídit tak, že když si
chce někdo něco zvelebit, nemusí poškodit majetek toho druhého.

-

K tomu paní Tothová uvádí, proč se nedá nějaké označené.

-

Místostarosta obce odpovídá, že označení tu je.

-

Paní Havelková k tomu uvádí, že ví, že jsou tam značky „zákaz vjezdu nákladních aut
a že chápe, že když je nutnost, že to auto vjet musí, ale proč jezdí ta největší nákladní
auta.

-

K tomu uvádí místostarosta obce, že o tom rozhoduje nejspíše stavebník. Je pro něho
lepší vzít si jedno veliké auta, než 10 malých nákladních aut.

-

Dále k tomu uvádí starosta, že se jedná o krajskou silnici, že policie nepovolí umístit
retardéry, nepovolí umístit ani elektronický radar, ani betonové zábrany. V obci je
povolená 50 km rychlost.

-

K tomu dodává místostarosta obce, že to zkoušel, že na dopravní policii byl, chtěl, aby
povolili umístění zpomalovacího elektronického radaru. Policie namítala, že tento
radar musí být umístěn vpravo. Nepomohla ani argumentace, že spoustu obcí jej musí
vlevo. Argumentovali opětovně tím, že musí být na pravé straně, musel by tam být
nějaký sloup, na který by se radar umístil.

-

Na to občané reagují tak, že to by nemělo smysl, že by to nikdo nerespektoval.

-

K tomu místostarosta obce uvádí, že je spousta řidičů, kteří, když jej uvidí, sundají
nohu z plynu.

-

K tomu uvádí paní Radková, že se starosta a místostarosta ohrazují tím, že to není
silnice obce, ale zda zkoušeli jednat někdy s krajskou správou.

-

Odpověď starosty, že ano.

-

K tomu místostarosta uvádí, že obec posílala i žádost.

-

Paní Radková se ptá, kdo jednal s obcí.

-

Starosta odpovídá, že přímo vedoucí, byl zde v obci osobně, byl zde letos, jedná se o
pana Chramostu.

-

K tomu uvádí občan obce, že mu bylo řečeno, že od krajnice je 1,5 metru zelená zóna,
já tam mám v té zelené zóně plot, nesmí se tam dát svodidla, nesmím tam umístit
žádná betonová svodidla, jedině na vlastní náklady a pokud se tam stane nějaká
nehoda, tak musí lidé za mnou, protože jsem tam umístil nějaké zábrany, které tam
nemají co dělat.

-

K tomu uvádí pan Kříženecký, že se nesmí ani dávat žádné kameny, protože, když tam
někdo nabourá, je to na jeho postih.

-

K tomu uvádí starosta obce, že chtěl dotaci na místní komunikace a jedná s krajskou
správou, zda by nešlo protáhnout chodník až na sídliště. Dotace byla vypsána, přijel na
to pán z firmy Olivius, řekl, že můžeme dostat 100%, nebo alespoň 85% na místní
komunikace. Druhý dne zavolal a ptal se, zda máme ve vesnici nadúrovňové
křižování. Dotace je vypsána na komunikace, které se kříží se železnicí, nebo je tam
nadúrovňové křižování. Máme hotovou dokumentaci na celý 1,5 km cest, ale dotaci
nedostaneme ze shora uvedených důvodů.

-

Další dotaz občanky Těšovic, která uvádí, že se řeší komunikace, ale aby se řešil také
chodník, auta tady jezdí opravdu rychle.

-

Starosta obce uvádí, že ve spojitosti s tím by obec chtěla napojit i chodník. Z Oliviusu
mu poslal pan Krtil, že je dotace na chodníky. Dále starosta uvádí, že pokud se
dohodneme s majitelem pozemku, který tento pozemek obdělává.

-

K tomu paní Radková uvádí, že sice pozemek obdělává, ale, že k silnici náleží i těleso
odvodňovacího žlabu, který je dost široký, minimálně dva metry, nebo 1,5m až po

sloupy vedení, což je dostatečná šířka pro to, aby tam chodník mohl vést a krajská
správa by s tím určitě neměla problém. Je nutné zjistit, kam až vede vlastnická hranice
a nechat si ji vytyčit. Hranice se pohybují v nějakých kvalitách a hranice se dají
posunout až o dva metry. Majitel obdělává pozemek stejně jen po ty sloupy, tak by
s tím neměl mít problém. Jediný problém je u garáží, kde je ta veliká zatáčka, je tam
veliký strom.
-

K tomu uvádí pan Kříženecký, že strom by nevadil, ale že je tam plyn.

-

K tomu uvádí paní Radková, že tam je středotlak.

-

K tomu uvádí pan Kříženecký, že je tam ochranné pásmo.

-

K tomu uvádí paní Radková, že ano, že je tam ochranné pásmo, ale dalo by se někde
před tím stromem, kde jsou garáže přejít na druhou stranu, byl by tam přechod a ten
chodník by mohl přejít na stranu, kde jsou garáže.

-

K tomu uvádí pan Kříženecký, že plyn vede po hraně pole a tam jsou ochranná pásma.

-

K tomu uvádí paní Radková, že sice jsou ochranná pásma – dále pro řeč obou
účastníků najednou, není rozumět ani jednomu z nich.

-

K tomu pan Radek uvádí, že ví, že je to běh na dlouhou trať, že hovořil s jedním
člověkem, který projektuje přímo plynárenská zařízení, řešil s ním, že je tady klasický
kolizní způsob, je tady vysokotlak, potřebuji na vysokotlak nad trubky postavit
chodník, jestli to lze, nebo jestli to nelze. De facto mi řekl, že to sice lze, ale je tam
hromada omezujících kritérií, nelze to dělat bagrem atd., ale technicky vzato to lze.
Stejně tak víme, že přesně pod tím plynem to určitě nepůjde. Bude to tlačit spíše do
ochranného pásma, než abychom byli na tom potrubí. Je to samozřejmě o projektu,
není to za půl hodiny hotové. Upozorňuje na vybudovaný chodník, který také dvakrát
přechází přes vysokotlak. V tu chvíli do diskuze zasahuje více občanů naráz a již není
rozumět jednotlivým slovům.

-

Místostarosta k tomu uvádí, že se již zde hovořilo o tom, že ten chodník je nějakou
prioritou, která by tady byla. V současné době se řešila primárně ta kanalizace, bylo by
dobré se k tomu nyní vrátit. Bylo by dobré udělat alespoň chodník k Sokolovu, kousek
chodníku je tam již vybudovaný, ale má za to, že 90% lidí o něm vůbec neví, protože
tam tudy nechodí a chodí po silnici. Má za to, že by se tam měla umístit nějaká
informační tabule.

-

Paní Radková k tomu uvádí, že chce, aby se o tom alespoň přemýšlelo, protože zatím,
se setkala pouze s odpovědí, že to nejde, že tam je plyn atd. Přijde jí, že se někomu do
toho nechce.

-

Starosta k tomu uvádí, že tak by to nehodnotil, že je to také podle stavu financí.
Prioritní byla kanalizace.

-

Paní Radková k tomu uvádí, že ví, že prioritní byla kanalizace, chce, aby se s tím
počítalo hlavně do budoucna.

-

K tomu starosta uvádí, že nejhorší je to, že když se dělal rozvojový plán obce, tak se
zúčastnilo 17 občanů ze 176. Pouze 17 občanů se vyjádřilo k tomu, co by v obci chtělo
udělat. A anketu neorganizoval obecní úřad. Dělala to najatá agentura-

-

K tomu uvádí pan Leicht, že chodník je záležitostí 15 let a stále se to odsouvá, aby se
tento problém nemusel řešit.

-

K tomu starosta obce uvádí, že je to zajímavé, proč tady neexistuje kanalizace od roku
1960, 30 let obec patřila pod Sokolov a nebylo tu vůbec nic. Teď tu kanalizace je a je
z dotací. Dotaci není možno dostat, když nemáte své peníze.

-

Na to reaguje pan Leicht, že neví, kolik stojí zpracování nějaké studie, zjistit kolik
stojí taková studie stojí peněz, nechat ji zpracovat a pak se rozhodnout, jestli na
vybudování chodníku bude mít obec peníze, či nikoliv.

-

K tomu starosta uvádí, že chodník je v rozvojovém plánu obce, který se musel také
vytvořit. Tento plán musí mít každá obec, která chce žádat o dotace. Tvořil se bez
přispění občanů.

-

Pan Leicht k tomu dodává, že je těžké k tomu cokoliv říct.

-

Starosta odpovídá, že ano, že jeto těžké, že všichni občané dostali dotazníky až do
domu, ale odevzdalo dotazník pouze 17 občanů.

-

K tomu uvádí pan Leicht, že ty dotazníky co dostal, že si myslel, že si někdo dělá
legraci, jak vypadal, jestli myslí pan starosta ten dotazník. Byl to jen nějaký papír, kde
bylo uvedeno starosta obce bez podpisu, myslel jsem si, že si někdo dělá legraci.

-

Starosta k tomu uvádí, že jiný dotazník nebyl občanům do schránek doručován.
Sděluje panu Leichtovi, že již neví, jak by ho přesvědčil, že to nebyla legrace. Říká, že
je spoustu lidí, kteří by chtěli, aby tady něco bylo a když to tady již je, tak je to
samozřejmé, proč si to někdo z občanů nevezme za své.

-

K tomu pan Leicht říká panu Radkovi, že teď mu „hodil pan starosta lano“, zda již má
někoho, kdo by byl schopen říct, kolik korun by ta studie na chodník stála a zda je to
možné provést.

-

K tomu starosta dodává, že technické řešení chodníku již posuzovalo mnoho lidí, ale
chodník stále není. Peníze byly, ale chodník není. Otázkou je proč.

-

K tomu uvádí pan Radek, že je v obci 9 let, první věcí, na kterou se přišel zeptat je to,
proč tady není chodník. Nikdo doposud mu tuto otázku neuměl zodpovědět. Prý
technicky to není možné.

-

K tomu sděluje místostarosta, že se diví lidem, kteří tam chodí s kočárkem, že by měl
také strach, že by tam nechodil.

-

K tomu uvádí paní Radková, že mluvila s panem Chramostou z krajské správy, zda by
zbudování chodníku bylo možné, možné to prý je, nebrání se tomu, chodník smí být

ale od kraje asfaltu, asi tak 1,5 metru, podle toho jak stanoví předpis a krajská správa
vůbec nemá problém s tím, že to vznikne na jejich pozemku, dokonce by bezúplatně
pak převedli ten pozemek na obec. Obec ale musí zainvestovat celý chodník od
začátku do konce. Krajská správa na něj nepřispěje žádnou finanční částkou.
Nemohou do toho dát ani korunu. V rámci svého zaměstnání se podívá, jak vede ten
plyn, ale myslí si, že by se ho obec dotkla jen v rámci toho ochranného pásma, že by
nebylo nutno na něm stavět. Je to běh na dlouhou trať, je tam spoustu omezení, krom
jiného i odvodňovací žlaby atd. Je to spoustu omezení, ale lze to. Dále uvádí, že u
jednoho z nových domů si majitelé udělali tzv. „na černo“ pro svoje potřeby chodník,
který tam vůbec nemá být, ale krajská správa s tím nemá problém, jde jim pouze o to,
aby se neporušovala vozovka.
-

K tomu starosta uvádí, že má paní Radková pravdu, neboť od krajské správy již obec
přebírala kousky pozemků, kde již lidé měli něco zbudovaného pro své potřeby.

-

K tomu uvádí místostarosta obce, že si myslí, že je zapotřebí začít nějakým projektem
a nástřelem ceny za něj.

-

K tomu paní Radková – to on Vám řekne.

-

K tomu místostarosta uvádí, že se bude řešit ještě ten kousek kanalizace pro 5 domů u
mostu a na to je třeba také na to vyčlenit nějaké finance a je třeba vymyslet její řešení
pro uvedené domy.

-

Paní Tothová se ptá, jak se bude řešit kanalizace u paní Bartošové, která bydlí naproti
nim a také u majitelů domku po panu Novákovi a u Kopřivových.

-

K tomu uvádí starosta obce, že to jí neřekne, že na to žádná studie není a nebyla,
protože tam nebylo hodně dlouho známo, jak povede kanalizace přes ty pozemky a to
nebylo v součinnosti s obcí, to již dělal projektant, který pracoval pro domky nově
postavené. Bude se to řešit také, ale není to v kompetenci obce. Je to již soukromé, to
prozatím nevíme.

-

K tomu dodává místostarosta obce, že by měli jít přes ty nové domy, že tam byl
záměr, že se domluví s panem Machem, že půjdou za domy, ne přes cestu. Takový
záměr nějaký byl, byla taková nějaká dohoda.

-

K tomu uvádí paní Tothová, že tady se bude řešit 5 domů u mostu, ale ty domy naproti
nim ne.

-

K tomu starosta uvádí, že se to dalo udělat jedině v souvislosti s tím, že tam je
rozsáhlá výstavba, teď jsou tam něčí domy, ale to je vše mimo obec, protože to, že se
tam objevila řadová výstavba, je záležitost někoho jiného.

-

Starosta k tomu uvádí, že kanalizace je již téměř uzavřená a lidé se ptají, proč se to
neudělalo tak, nebo onak.

-

Pan Toth k tomu uvádí, že bylo možno kanalizaci u těchto třech domů svést do
křižovatky, je tam chodník, zboural by se chodník a pak by se zase udělal. Bylo by to
z kopce. Dělat kanalizaci na druhou stranu, je to dvoumetrový převis do kopce.

-

Odpovídá pan Kříženecký, že to zvládne čerpadlo.

-

Starosta k tomu uvádí, že je stále lepší jít do kanalizace než rozbourat křižovatku. To
nikdo nepovolí.

-

Paní Tothová k tomu uvádí, že 5 domů se řeší a 3 další domy se neřeší.

-

K tomu uvádí pan Pokorný, že těch 5 domů se začala řešit až dnes, protože bylo
řečeno, že je uzavřena kanalizace a on přišel s tím, že není uzavřena kanalizace. O
těch třech domech nic neví, takže k tomu nemůže nic říct.

-

Dále se paní Tothová dotazuje, zda je určen nějaký termín k tomu, aby se v jejich řadě
občané napojili ke kanalizaci.

-

K tomu starosta obce uvádí, že všichni k tomu mají dokumentaci, tak by se měli ze
zákona připojit.

-

Paní Tothová se opětovně dotazuje do kdy je nutno se připojit. Soused ještě nezačal
ani kopat přípojky.

-

Starosta obce uvádí, že je to určitě uvedeno v dokumentaci.

-

K tomu uvádí paní Tothová, že když byla u VOSu se přihlásit, tak jí řekli, že pokud se
nepřipojí, že mohou dát i pokutu, tak se ptá do kdy se musí připojit. Oni ale již
připojeni jsou.

-

Starosta obce odpovídá, že to má v dokumentaci patrně stanoveno. To už je povinnost
všech.

-

Místostarosta obce k tomu uvádí, že pokud se někdo nepřipojí, vystavuje se riziku
uložení pokuty, pokud přijde kontrola.

-

K tomu uvádí paní Tothová, že všichni, kdo jsou připojeni, budou platit dvojnásobek
toho, co ti, kteří napojeni nejsou.

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. 89/2016
1. Zastupitelstvo obce Těšovice určuje ověřovateli zápisu p. Kůtu a pí. Dundrovou
a zapisovatelem pí. Hankerovou.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu zastupitelstva o bod „žádost
p. Galajdy o půjčku na výměnu střešních oken ve výši 90.000,- Kč a souhlasí
s vypuštěním slov „za akci dětské hřiště“ ze 6. bodu programu zastupitelstva.
3. Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Zpráva o předauditu hospodaření Obce Těšovice za rok 2016
3. Zpráva o ukončení kanalizace
4. Schválení rozpočtové změny č. 4/2016
5. Projednání návrhu břemene
6. Informaci o sankci za skartaci dokumentace
7. Seznámení se žádostí o odprodej pozemků /Leicht, Makovička/
8. Informace o soutěži Vesnice roku
9. Žádost p. Galajdy o půjčku na výměnu střešních oken ve výši 90.000,- Kč
10. Diskuze
11. Návrh a schválení usnesení
12. Závěr
4. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2016.
5. Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby byl vyhlášen záměr obce na odprodej pozemků
p. Leichtovi a p. Makovičkovi.
6. Zastupitelé obce souhlasí s tím, aby p. Galajdovi byla poskytnuta půjčka ve výši
90.000,- Kč, za předpokladu, že bude do dvou roků splacena.
V Těšovicích dne 1. 10. 2016
Zapisovatelka : Jana Hankerová
Ověřovatelé zápisu : Iva Dundrová
Jindřich Kůta

