ZÁPIS
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE TĚŠOVICE KONANÉHO DNE 30. 5. 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. 97/2018 – 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení a schválení programu jednání
Zpráva o soutěži Vesnice roku 2018
Zpráva o činnosti za období leden - květen
Projednání a schválení zamýšlených prodejů pozemků
Rozpočtová změna 3/2018
GDPR – zákon o ochraně osobnosti
Diskuze
Návrh a schválení usnesení
Závěr

Výsledek hlasování : Pro – 4, Proti – nikdo, Zdržel se - nikdo
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 97/2018 – bod 1
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Zpráva o soutěži Vesnice roku 2018
Zpráva o činnosti za období leden - květen
Projednání a schválení zamýšlených prodejů pozemků
Rozpočtová změna 3/2018
GDPR – zákon o ochraně osobnosti
Diskuze
Návrh a schválení usnesení
Závěr

2. Zpráva o soutěži Vesnice roku 2018
Starosta informuje přítomné občany, že dne 23. 5. 2018 prošla vesnicí Krajská komise pro
Vesnici roku. Byli se podívat vzadu na zamýšlenou klidovou zónu, viděli cestu, byli spokojeni
s tím, že se nakonec podařilo cestu dodělat. Co se týče složení Vesnice roku, tak v okrese
Sokolov, kromě Obce Těšovice, nesoutěží nikdo. Byli seznámeni i s programem, kde hovořil
pan starosta o bourání domu vedle obecního úřadu. K tomu dodává pan starosta, že je
v kontaktu jak s náměstkem Kubisem, tak i s dr. Smoljou, kteří mají za úkol od paní
hejtmanky, aby zvolili k likvidaci budovy jednu ze 4 plánovaných možností. Poslední 4.
možností je ta, pokud nebude zvolena jedna z dalších třech možností, že budova bude
demontována, ať někdo chce, či nechce. Do Vesnice roku jsme se přihlásili proto, že bylo
uděláno kus práce.

3. Zpráva o činnosti za období leden – květen
Dále sděluje starosta obce, že v současné době je hektické období, protože je rozpracováno
mnoho věcí najednou, a to klidová zóna vzadu, začal se tam planýrovat povrch, s tím, že je
zapotřebí v prvé řadě odvést vodu, v zadních Těšovicích je jí hodně, teče přes cestu, proto je
na příští týden pozván projektant, který by měl vyprojektovat, jak se té vody zbavit a hlavně,
kam umístit hřiště.
Starosta obce sděluje, že byl vyvěšen záměr na prodej pozemků č. 1358/19, což je pozemek
pod dráty elektrického vedení za novými domy v těšovickém kopci, což je přibližně 5100 m a
druhý pozemek č. 1358/21, což je pozemek, kde byl původně plánován dům pro seniory. O
osudu tohoto domu bylo již hovořeno, vždy tam jsou nějaké další podmínky, tak návrh byl
rozšířen tak, že by tam měly být jak startovní byty pro mladé lidi, tak i byty pro lidi, kteří by
chtěli opustit svůj dům. Kromě toho na pozemkovém úřadu dochází ke konečné fázi jednání o
pozemek o 4 ha, které chtějí obci bezúplatně převést na výstavbu rodinných domů, to je na té
parcele č. 3989/1. Je jednáno i s panem Machem, který dostává stále dotazy od obyvatel
nových domů ohledně případného chodníku, s nějakým návrhem již pan Mach přišel, zaleží
na tom jak se s ním obec dohodne.
4. Projednání a schválení zamýšlených prodejů pozemků.
Dále sděluje starosta obce, že čísla již řekl v bodu 3) programu veřejného zasedání jedná se
tedy o pozemky č. 1358/19 a č. 1358/21. Vyvěšeno to bylo jak na úřední desce přímo na
úřadu, tak i na elektronické desce. Nikdo další se nepřihlásil, nebyl žádný další zájemce. Jako
zastupitelstvo jsme se rozhodli, že budeme jednat s panem Machem, u pozemku č. 1358/21
bude obec chtít, aby tam byla zpracována i dohoda mezi obcí Těšovice a stavebníkem, aby
tam byly nějaké pojistky, tzn. náš právník JUDr. Jan Kollár vypracuje smlouvu, aby se
zajistilo, že tam bude postaveno, to co obec chce a tak jak to obec chce pro obec mít. Kromě
toho je ještě navrhovaný pozemek pro pana Cicka č. 1316. Je to obecní pozemek, je to ta
bývalá hasičská zbrojnice, vlastně se jedná o bývalou čističku obilí naproti škole. Pan Cicko
se o pozemek stará a požádal o odprodej 100 m, aby měl trošku pozemku okolo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zamýšlený prodej pozemků č. 1358/19, č. 1358/21 a 100
m pozemku č. 1316.
Usnesení č. 97/2018 – bod 4
Zastupitelstvo obce schvaluje zamýšlený prodej pozemků č. 1358/19, č. 1358/21 a 100
m pozemku č. 1316.
Výsledek hlasování: Pro – 4, Proti – nikdo, Zdržel se – nikdo.
Usnesení bylo schváleno.
5. Rozpočtová změna č. 3/2018

Starosta obce seznamuje občany s tím, že mimo rozpočet bylo například položení nové
krytiny na sál obecního úřadu, dále nový potah podlahy v baru, dále je tam nákup pozemku
č. 1384/8 od pana Valeše, proto, aby obec mohla provést něco s budovou, která na pozemku
stojí. Kromě toho se v příjmech objevila položka za odnětí pozice funkce lesa, bylo zaplaceno
3.950,- Kč, obec dostala dobropisy na elektřinu, jak na venkovní osvětlení, tak na osvětlení a
elektřinu na obecním úřadu. Dále byla nakoupena fotopast, která byla použita na chránění
kontejnerů. Fotopast bude použita i na jiných místech v obci, protože je zde veliký nepořádek.
Kromě toho je na straně příjmů i 19.300,- Kč za prodeje pozemků panu Makovičkovi a panu
Leichtovi. Oběma občanům byl zaplacen vklad do katastru nemovitostí. Rozpočtové opatření
bude součástí tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2018.
Usnesení č. 97/2018 – bod 5
Výsledek hlasování : Pro – 4, Proti – nikdo, Zdržel se – nikdo.
Usnesení bylo schváleno.
6. Zákon o ochraně osobnosti
Zákon o ochraně osobnosti je velmi složitý. Každá obec musí mít svého pověřence na
ochranu osobnosti, tento pověřenec, dle nabídek, které jsme na obecní úřad obdrželi, stojí od
2.000,- Kč do 4.000,- Kč. Byl proto požádán Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv,
kde jsou hlavně soustředěny malé obce. Dali jsme přihlášku do toho SMS proto, že pověřenec
od SMS stojí 600,- Kč měsíčně. Bude se to platit pravidelně měsíčně a jde o člověka, který
v začátku je pověřený sdružením, aby všem vesnicím pomohl překonat úskalí různých
zákonů, spleti všech možných dokumentů, které k tomu jsou. Obec Těšovice má jako
pověřence určeného pana Romana Svobodu, přijede příští týden, nejprve uděláme detailně
všechny dokumenty tak, aby „seděly“ všechny ty vyhlášky. Je to metodická pomoc, která je
zapracována do té odměny 600,- Kč měsíčně. Kromě toho je připraveno usnesení č. 97, kdy
z toho dnešního usnesení by mělo dojít k rozhodnutí o účasti obce Těšovice ve Sdružení
místních samospráv České republiky. Usnesení ukládá starostovi obce, aby zařídil příslušnou
přihlášku, ta již byla odeslána spolu s tímto usnesením na adresu sídla sdružení ve Zlíně.
Pokuty za porušení tohoto zákona, nebo za nedotažení nějaké vyhlášky jsou nesmírně vysoké.
Zastupitelstvo schvaluje „ Směrnici pro nakládání s osobními údaji „
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici pro nakládání s osobními údaji ((GDPR) a
pověřence Romana Svobodu na období od 25.5.2018 do 24.5.2019
Usnesení č. 97/2018 – bod 6
Výsledek hlasování : Pro – 4, Proti – nikdo, Zdržel se – nikdo.

Usnesení bylo schváleno.
7. Diskuze
Starosta obce se dotazuje členů zastupitelstva, zda chce někdo diskutovat. Nikdo ze
zastupitelů se nehlásí do diskuze.
Pan Tesák se dotazuje, jak pokračuje řešení kanalizace pro 4 domy před lávkou, kde má i on
dům. U domů jsou pouze septiky.
Starosta obce – zatím s obcí nikdo nespolupracuje, hlásil se k tomu pan Pokorný, ale zatím na
tom není nic uděláno. Mluvilo se o této věci již několikrát, hlásilo se o to více lidí, ale nikdo
na tom nepracuje. Jak se bude řešit tato kanalizace řešit po roce 2021? Bude nové obecní
zastupitelstvo a třeba se toho ujme. 90 % obce má kanalizaci a toto je zbytek, který je třeba
dořešit.
Paní Kopecká sděluje, že její zahrádkářská kolonie přispívala na opravu cestu částkou 8.000,Kč a byla domluvena oprava cesty s panem Frimlem a s panem starostou, že bude opravena
cesta nějakou tou frézovanou, tak, aby cesta byla sjízdná. Prozatím se tam nic neopravilo.
Zahrádkáři jsou rozčílení, proč platili opravu, když se opravila cesta pouze k panu Frimlovi.
Proto se dotazuje, co se s tím bude dělat.
Starosta obce – cesta k panu Frimlovi byla opravena panem Frimlem a panem Rakovanem. To
nemá s penězi zahrádkářů nic společného.
Paní Kopecká uvádí, že tak to bylo domluveno s panem Rakovanem, že práci provede, ale
paní Kopecká upozorňovala na to, že je potřeba to tam zaměřit, protože tam vede kabel
elektriky. Pan Friml to nechal zaměřit a od té doby se nic, nedělo. Cesta se spravila jen k panu
Frimlovi.
Starosta obce odpovídá, že paní Kopecká je špatně informována, protože se čekalo na
provedení kanalizace přes hráz rybníka. Jasně bylo řečeno, že jakmile bude dobudována
kanalizace, začne se dělat na té cestě. Vaše peníze přišly na účet obce, paní ekonomka s nimi
počítá a dají se do pohybu v okamžiku, kdy se začne dělat ta cesta. To nebylo pro pana
Frimla, ani pro nikoho jiného. Pouze se vyspravily díry. Cesta se bude opravovat a bude se
dělat celá. Tato cesta je přístupová pro budoucí výstavbu, tzn., že je možné, že si budete muset
počkat na to, až bude napojená cesta z okruhu. Do té doby, než bude výstavba, se proto bude
cesta opravovat a bude se opravovat celá.
Paní Tatýrková se dotazuje, zda oba pozemky, tedy č. 1358/19 a č. 1358/21 kupuje pan Mach.
Starosta obce odpovídá, že je to pravda, že oba pozemky kupuje pan Mach.
Dále se paní Tatýrková dotazuje, za kolik korun budou pozemky prodané. Kolik korun bude
stát 1 m2, za kolik korun jej bude obec prodávat.
Starosta obce odpovídá, že je to věc jednání zatím, dojednáno je to, že pod dráty bude 1 m 2 za
50,- Kč. Co se týče ceny pozemku u těch domů, tam bude dohoda na základě toho, jaká se
napíše smlouva.

Paní Tatýrková se dotazuje jako představu o ceně má obec.
Starosta obce odpovídá, že obec má představu kolem 300,- Kč za 1 m 2, s tím, že obec nebude
provádět žádné práce, nebude tam obec nic připravovat.
Paní Šťastná se dotazuje, zda bude ve smlouvě ošetřeno, resp., zda tam bude uveden termín,
do kdy se musí začít stavět, zda tam bude ukotveno také to, že se tam bude stavět to, co obec
chce a pokud by se v termínu nezačalo stavět, zda bude muset pan Mach pozemky vrátit.
Starosta obce odpovídá, že pan Mach určitě nebude kupovat pozemky, na kterých by nechtěl
stavět. Toto je předjednané. Ta smlouva, kterou bude dělat náš právník, bude udělána tak, aby
tam byly představy obce, představy pana Macha a zároveň, aby tam byla pojistka, že se
nestane něco jinak.
Paní Šťastná se dotazuje, zda v té smlouvě to bude tak, že bude upřesněn termín, do kdy se
bude muset postavit, jinak se bude muset např. pozemek vrátit.
Pan starosta odpovídá, ano, bude to třeba takto.
Paní Zikmundová se dotazuje – na podzim se dělal nový silniční povrch, vědělo se, že máme
veliký problém s odtokovou vodou, již v roce 2013 jsem psala na obecní úřad, aby se s tím
něco udělalo. Znovu jsem pak psala v roce 2015 v únoru žádost, aby se to nějak vyřešilo,
takže se o tom vědělo, že tam ten problém existuje. Když se realizovala oprava silnice, kdo
měl nějaký stavební dozor, aby se opravdu ta silnice vyspádovala správně a nějak se ta situace
vyřešila. V současné době je situace ještě horší, než byla, je to vyspádované vše na naši
stranu, takže voda se valí potokem k nám a je to ještě horší než to bylo. Opětovně se ptám,
kdo to měl na starosti, že se to takhle blbě realizovalo.
Starosta obce odpovídá, že zde se nedělala rekonstrukce, zda se dělala oprava cesty. U opravy
cesty se proto nesmí v rámci dotace dělat nic jiného, než to, na co dotace byla dána a ta byla
dána na opravu cesty. Oprava proto proběhla tak, že se položil povrch.
K tomu paní Zikmundová opětovně uvádí, že jde pouze o to vyspárování, že je to
vyspádované opačně, místo na pravou stranu je to vyspárované nalevo.
K tomu starosta obce uvádí, že on to již řešit nebude.
Dále paní Zikmundová uvádí, že vzadu bude klidová zóna, že se tam již nyní zdržuje dost
dětí. Na podzim psala, že na srázu je kaštan, kde se při bouřce odlomila veliká větev a spadla
jim do dvora. Kaštan je uvnitř celý shnilý. I laik pozná, když se podívá, že vnitřek stromu je
vyhnilý. Psala na obecní úřad žádost, aby obec s tím stromem něco udělala. Bylo jí
odpovězeno, že proběhla vichřice a že orgán ochrany přírody neshledal žádné poškození
stromu. Strom je naprosto zdravý a nezávadný. Chci se proto zeptat, kdo to ohledání prováděl,
kdo ten strom viděl.
Místostarosta obce pan Kůta odpovídá, že strom viděl on.
Paní Zikmundová k tomu uvádí, jestli pan Kůta neviděl, jak je ten strom vyhnilý.

Místostarosta obce odpovídá, že tam na to hřiště chodí normálně, takže ví, jak to tam vypadá.
Byl se tam podívat, nějak odpověděl a za svou odpovědí si stojí.
K tomu paní Zikmundová odpovídá, že když bude mít pan Kůta někdy čas, aby se tam přišel
podívat, že mu ten strom ukáže, o který se jedná a jak ten strom vypadá uvnitř. Mám ten
strom vyfocený, ptá se pana Kůty, zda chce tu fotografii vidět.
Pan Kůta odpovídá, že ví, o který jde strom a že jej viděl. Pokud mu chce paní Zikmundová tu
fotografii ukázat, nechť mu ji ukažte, ale pan Kůta ví, o který strom se jedná.
K tomu uvádí pan starosta, že než paní Zikmundová nalezne tu fotografii, tak se jí ptá, kdo
ořezal ten strom.
Paní Zikmundová k tomu uvádí, že ten strom, resp. Spodní tři větve ořezali oni.
K tomu pan starosta uvádí, že u toho stromu je ořezáno daleko více větví a upozorňuje, že
takové věci se nesmí samostatně dělat, je-li to na obecním pozemku. Na obecním pozemku se
nebudou ořezávat, ani kácet stromy.
K tomu paní Zikmundová uvádí, že minulý týden se kácely zdravé stroma vzadu.
K tomu uvádí pan starosta, že se jednalo o ovocné stromy. Konkrétně se jednalo o dvě hrušky.
Souhlas se dává na normální stromy, nikoliv na ovocné stromy. Daleko horší je, že jak
zahrádkáři, tak místní lidé kácejí úplně jiné stromy a na to je potřeba mít souhlas.
Paní Kopecká uvádí, že chodník, který vede za paní Bartošovou není nijak označený, a proto
lidé chodí po silnici, neboť o něm nevědí. Myslí si, že ani místní lidé nevědí, že tam chodník
je. Dotazuje se, proč není chodník označen.
Pan starosta odpovídá, že všichni místní lidé vědí, že tam chodník je.
K tomu paní Kopecká uvádí, že si myslí, že to ani místní lidé nevědí a ptá se, proč tam obec
nemůže udělat nějaký ukazatel.
K tomu uvádí pan místostarosta pan Kůta, že s návrhem paní Kopecké souhlasí, ale aby ten
ukazatel měl nějaký smysl, musel by se dát ke krajské silnici, která nepatří obci a tedy není
možno na ni nic umisťovat. To je, co se týče zeshora., zespoda by musel být někde u paní
Bartošové, možná vysunutý někde u plynové stanice. Ale jinak s paní Kopeckou souhlasí,
protože si myslí, že chodník využíván opravdu není. Myslí si, že o chodníku opravdu všichni
nevědí.
Paní Tatýrková k tomu uvádí, zdali by nebylo možno se dohodnout s panem Janoudem, aby se
ukazatel umístil na jeho plot.
K tomu uvádí paní místostarosta, že by to tímto způsobem možná šlo vyřešit. Dále uvádí, že
upozorňoval již několik lidí, že tam chodník je, ale oni mu odpověděli, že okolo chodit
nebudou. Nezná ty lidi, neví, o koho jde, ale určitě se zkusí pana Janouda zeptat. Zkusí to
nějakým způsobem zařídit, aby se tam mohla umístit alespoň informativní tabule.

Pan Radek se dotazuje, zda již má obec na projektování klidové zóny nějakou firmu, či
konkrétní osobu.
Pan starosta odpovídá, že jednal s nějakým panem Ježkem. Říkal, že je ze Sokolova. Má přijít
příští týden.
Paní Tatýrková se dotazuje, zda nelze označit díru, která je u bývalé školy, upozorňovala na ni
již několikrát, že je tam díra, že tam teče voda, je nebezpečí, když se v této lokalitě vyhýbají
auta, že tam může někdo vjet. Zvedl se povrch silnice a již to není vůbec vidět. Jede-li se
zespoda, horizont to úplně překrývá. Není-li možno to nějakým způsobem označit.
K tomu sděluje pan místostarosta, že mluvil s panem Hornerem, domníval se, že označí tuto
díru. Ale pan Horner označil díru zde vepředu. Jistě by bylo vhodné označit tu díru nějakou
různobarevnou tyčí.
Paní Šťastná se dotazuje, zda se uklidí naplavenina ze silnice u transformátoru. Jestli se s tím
bude něco dělat.
Vzhledem k tomu, že občané hovoří jeden přes druhého, není slyšet odpověď pana starosty.
Pan starosta uvádí, že je nutno oslovit Lesy ČR, aby to uklidily, neboť naplavenina teče
z lesní cesty. Původní tam byly udělány překopy, ale ty byly zaplaveny a vše nyní teče na
cestu.
K tomu dodává pan Kříženecký, že stejný problém je se zahrádkáři, kteří byli upozorněni, že
je nutno čistit překopy. Ještě to nikdo neudělal.
Slečna Tatýrková se dotazuje, do kdy by měla být hotová klidová zóna, jestli je v nejbližší
době dohledatelný nějaký finální náhled, jak to tam bude vypadat. Nebo nějaký projekt, který
bude veřejně přístupný.
Pan starosta odpovídá, že momentálně se bude dělat první fáze, to jsou prvky, o kterých bylo
hovořeno minule, do srpna či září, bude hotova první fáze, kdy by se tam měly objevit
jednotlivé prvky např. lanový jehlan, lanovka atd. Finální výsledek ještě obec neví, protože
není dosud dojednána žádná další dotace, nebo jestli to bude obec financovat z vlastních
peněz.
K tomu se opětovně slečna Tatýrková dotazuje, zda na malém hřišti za Zikmundovými byla
někdy v nejbližší době provedena revize, protože hřiště je v naprosto katastrofálním stavu,
chybí tam prkna na tu velikou prolézačku, přijde jí to, že je to celé nestabilní. Je to podle
jejího názoru nebezpečné pro děti.
Pan starosta odpovídá, že to je výsledek toho, že po generální opravě prvků, které byly
provedeny cirka před dvěma lety, je to hřiště zdevastované velice, ale pan starosta uvádí, že
evidentně to není normálním používáním, ale úmyslným poškozováním.
Paní Zikmundová k tomu uvádí, že je to také tím, že se nikdo nestará o živý plot na hřišti.
Původně jej stříhala sama, ale nejde to stále dělat, o plot se nikdo nestará, je téměř
dvoumetrový, takže není vůbec vidět, kdo se tam pohybuje a co tam dělá. Není tam vidět.

K tomu pan starosta uvádí, že to neřeší to, že byla provedena generální oprava, která stála
obec 20.000,- Kč a dozvěděla se obec od manžela paní Zikmundové, že to devastovaly
těšovické děti, provedla se rekonstrukce a jestli je to opětovně v takovém dezolátním stavu,
tak to se nedá.
Slečna Tatýrková se dotazuje, kdo má na starosti opravu, zda za to zodpovídá obec.
Pan starosta odpovídá, že samozřejmě za to zodpovídá obec, ale jak již uvedl generální oprava
stála 20.000,- Kč a bylo vše v perfektním stavu.
K tomu slečna Tatýrková uvádí, že je ale vidět, že to není tím, že by to bylo demolováno, ale
je vidět, že to dřevo je již nějakým způsobem shnilé. Sloupy jsou nestabilní, viklají se.
Domnívá se, že je to stářím materiálu.
Pan místostarosta k tomu uvádí, že oprava byla provedena jen u některých částí, že určitě
neopravovali úplně všechno. Ví o tom, že tam chybí jedna nástupová plocha, neví, jak hodně
jsou na tom špatně nosné prvky ke klouzačce. Nikdy si nevšiml, Ty drobné části asi
neopravovali. Bylo by asi vhodné, aby přijeli znovu, otázkou je jestli to má smysl, nebo jestli
má smysl to hřiště zrušit, protože je možné, že to bude každé dva roky 20.000,- Kč za opravy.
Paní Šťastná se dotazuje, jak často se dělají kontroly na hřištích. Hřiště je obce.
Pan starosta uvádí, že firma, která nad tím má ručení, přijede na požádání, když je něco
rozbité.
Paní Šťastná se opětovně dotazuje, jak často se dělají kontroly na hřištích.
Pan starosta odpovídá, že to je ta firma, kterou obec pozve, když je zapotřebí kontrolu
provést.
Paní Šťastná se dotazuje, zda se kontroly dělají nějak periodicky, ročně, nebo za dva roky,
nebo po pěti letech.
Pan starosta odpovídá, že obec má s firmou dohodu, že bude zavolána v okamžiku, kdy něco
nebude v pořádku. Teď slyší, že hřiště je v dezolátním stavu, tak neví, zda je zapotřebí to celé
předělat.
Pan místostarosta k tomu uvádí, že u hřiště byla nějaká nástěnka k užívání, kde byly uvedeny
podmínky, má za to, že poslední podmínka byla na vlastní nebezpečí. bude se muset firma
zavolat, aby se na to podívali.
Paní Šťastná se dotazuje, zda se něco udělalo se veřejným osvětlením.
Pan starosta se dotazuje, zda paní Šťastná myslí to osvětlení, které u nich nesvítí. Odpovídá,
že s osvětlení se opravovalo, obec sehnala člověka, který má potřebnou „padesátku“, plošina
je objednána a do 14 dnů má jezdit a opravovat nesvítící osvětlení.
Pan Tesák uvádí, že tu naplaveninu by mohl odstranit pan Rakovan.

Pan starosta odpovídá, že nesleduje, kde pracuje pan Rakovan. Jestli ho tam pan Tesák viděl,
mohl mu říct, aby to uklidil. Pan Rakovan by to určitě udělal.
Další dotaz je na to, zda by nešlo, když se platí sekání a úklid zeleně, zda by se nemohl
zaplatit někdo, kdo by naplaveninu uklidil.
Pan starosta odpovídá, že problémem je to, že z cizí cesty teče naplavenina na naši cestu.
K tomu dále uvádí pan starosta, že zahrádkáři si udělali překopy „na černo“, je to cesta lesů.
Překopy tam byly a někdo je zaházel.
K tomu paní Šťastná uvádí, že nepořádek je na obecní cestě a všichni přes to jezdí.
Další návrh je ten, aby naplaveninu uklidil pan Rakovan a přeúčtoval to lesům.
Pan starosta se dotazuje občanů, jak za to mohou lesy, když zahrádkáři tam navezli štěrk a
písek.
Pan Radek na závěr zasedání obecního zastupitelstva zve všechny na dětský den dne 9. 6.
2018, bude to někdy po obědě od 14.00 hod. do 17.00 hod. jsou vytištěny plakáty. Dětský den
se bude konat vzadu, zde je nějaká plánovaná akce. Zvány jsou všechny děti.
Nato starosta obce děkuje občanům za účast a končí mimořádné zasedání zastupitelstva
obce.

V Těšovicích dne 2. 6. 2018

Zapisovatelka :

Jana Hankerová

Ověřovatelé zápisu : Ivana Dundrová
Jindřich Kůta

