ZÁPIS
Z MIMOŘÁDNÉHO VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE TĚŠOVICE KONANÉHO DNE 27. 6. 2018
Mimořádné 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. 98/2018 – 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 a navrhl doplnění
programu o další bod, a to schválení rozpočtového opatření č. 4/2018.
K návrhu programu nebyly vzneseny námitky.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje následující program zasedání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Schválení smlouvy s novým dopravcem
3. Rozpočtové opatření č. 4/2018
4. Počet členů OZ
Výsledek hlasování : Pro – 4, Proti – nikdo, Zdržel se - nikdo
Usnesení bylo schváleno.
2. Schválení smlouvy s novým dopravcem
Starosta informuje přítomné občany, že se jedná o budoucnost autobusové dopravy
v okrese Sokolov, jde tedy o město Sokolov, Svatava, Dolní Rychnov, Těšovice, Lomnice,
Březová a Citice. Částka, kterou musela platit obec na začátku, byla 35.000,- Kč.
V devadesátých letech, až do roku 2005 jezdilo autobusy poměrně dost lidí. V současné době
je jiná situace, každý rok Autobusy Karlovy Vary zdražovaly částku, která se musela platit za
to, že autobus do obce zajíždí. Nyní došlo k tomu, že došlo k soutěži, kde se přihlásily
Autobusy Karlovy Vary a Ligneta autobusy. Autobusy Karlovy Vary budou jezdit pouze do
konce roku 2018. Celou soutěž řídilo město Sokolov a zadalo ji nějaké právní službě z Brna.
Vyhrála Ligneta. Od 1. 1. 2019 by na linky měly vyjet nízkopodlažní, klimatizované autobusy
se světelnou reklamou. V současné době jezdí autobusy do Těšovic za 106.000,- Kč za rok.
Smlouva má být uzavřena na 10 let a za 10 let by obec Těšovice měla zaplatit 2.480.000,- Kč,
což je na jeden rok 248.000,- Kč. Proběhlo jednání obcí ve Svatavě, kde se všichni starostové
obcí rozhodli, že smlouvu nepodepíší a budou se snažit dohodnout s Autobusy Karlovy Vary,
zástupce Autobusů Karlovy Vary pan Suchan uvedl, že jsou schopni dodržet platby, které jsou
v současné době, ale může se stát, že budou muset odejít z terminálu, musel by se udělat nový
terminál vedle sportovní haly, bylo by možno zastavit pouze u sportovní haly, neboť zastávky
nepatří Autobusům Karlovy Vary. Došlo k jednání se starostou a místostarosty města Sokolov.
Mezitím došla obci Těšovice tabulka, kde byla snížena částka na 131.000,- Kč za jeden rok.
Sdružení obcí bylo ochotné za takovou cenu provozovat autobusovou dopravu. Všechny obce
akceptují novou cenu. Nepřichází v úvahu, aby obec Těšovice nesouhlasila s takovou
smlouvou, neboť jsme součástí sdružení obcí. Pokud zastupitelstvo obce neodhlasuje tuto
smlouvu, tak celá smlouva padne.
Nato vyzývá pan starosta zastupitele obce, aby se k tomu vyjádřili.
Místostarosta obce uvádí, že to zastupitelstvo již probíralo, v podstatě je postaveno do té
pozice, že buď autobus obcí jezdit bude, nebo ne. Navýšení ceny za provoz autobusů se mu
nelíbí, není garantováno, jak často budou autobusy jezdit, kolik bude stát jízdné. Toto se bude
řešit až následně. Nemáme ale jinou možnost, než smlouvu odhlasovat, protože společenství
obcí toto nestihne projednat do konce roku, nestihne vyhlásit novou soutěž. Nic s tím ale
nenaděláme, jsme nejmenší obcí a asi jediní, kterým se to úplně nelíbí.
Starosta obce k tomu uvádí, že autobus je zapotřebí, jelikož jezdí děti do školy, starší lidé
k lékaři. I přesto, že se zdražilo jízdné a že jezdí z Těšovic málo lidí, je nutné, aby zde autobus
jezdil. Obec je zde od toho, aby zařídila, že autobusy jezdit budou. Vzhledem k tomu, že příští

rok budou autobusy jezdit za 131.000,- Kč, lze očekávat, že do budoucna se bude doprava
dále zdražovat.
Předsedkyně finančního výboru uvádí, že se jí taktéž nelíbí cena za provoz autobusů, ale
v podstatě zastupitelstvo obce rozhoduje o tom, zda v obci autobus bude jezdit, nebo nebude,
bez možnosti zastupitelstva to nějakým způsobem ovlivnit, i přesto, že zastupitelstvo neví,
kolik spojů zde bude jezdit, jaká bude cena za jízdenku, zastupitelstvo neví vlastně vůbec nic.
To se teprve dozví. Je ale nutné, aby se staří lidé a děti do města dostali.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících veřejnou linkovou dopravou podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných
službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, se společností LIGNETA
autobusy, s.r.o., IČO 26315963, se sídlem Severní 872/15, 360 05 Karlovy Vary, a to ve
znění uvedeném v příloze č. 1 návrhu usnesení, a to za předpokladu splnění podmínek
obsažených v § 246 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Výsledek hlasování : Pro – 4, Proti – nikdo, Zdržel se – nikdo
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 98/2018 – bod 2
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících veřejnou linkovou dopravou podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných
službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, se společností LIGNETA
autobusy, s.r.o., IČO 26315963, se sídlem Severní 872/15, 360 05 Karlovy Vary, a to ve
znění uvedeném v příloze č. 1 návrhu usnesení, a to za předpokladu splnění podmínek
obsažených v § 246 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
3. Rozpočtové opatření č. 4/2018
Starosta obce seznámil přítomné občany s rozpočtovou změnou č. 4/2018, kde zmiňuje
hlavně platbu členského příspěvku Sdružení místních samospráv ČR ve výši 3.000,- Kč, dále
platbu za materiál na opravu venkovních osvětlení ve výši 12.500,- Kč, kdy dále sděluje, že
venkovní osvětlení dělá od předešlého měsíce pan Vrbeník, který má požadovanou „50“, jsou
opraveny některé lampy, některé lampy ještě nesvítí, protože pan Vrbeník kompletuje další
lampy, v okamžiku, kdy to bude mít hotové, opraví i lampy, které nesvítí. Další výdaj obce je
implementace GDPR, což je 11.000,- Kč. V ostatních položkách odkazuje na přiložené
rozpočtové opatření č. 4/2018.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018.

Výsledek hlasování: Pro – 4, Proti – nikdo, Zdržel se – nikdo.
Usnesení č. 98/2018 – bod 3
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018.
4. Počet členů OZ
Současné zastupitelstvo zůstává u tradičního návrhu – 7 členů OZ
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje počet členů OZ – 7 členů
Výsledek hlasování: Pro – 4, Proti – nikdo, Zdržel se – nikdo.
Usnesení č. 98/2018 – bod 4
Zastupitelstvo obce schvaluje počet členů OZ – 7 členů.
Nato starosta obce děkuje občanům za účast a končí mimořádné zasedání zastupitelstva
obce.
V Těšovicích dne 27. 6. 2018

Zapisovatelka :

Jana Hankerová

Ověřovatelé zápisu : Ivana Dundrová
Jindřich Kůta

