Obec Těchonín
Těchonín 80, 561 66

Zápis ze zasedání ZO konaného dne 15. 8. 2018
v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Těchonín od 18:00 hod. do 20:30 hod.
Přítomno zastupitelů: 8/11
Omluveni:
Jan Leicht, Martin Olšar, Ivanka Špinlerová (omluvený opožděný příchod
v 18:48 hod.)
Přítomno občanů:
4
Přítomno hostů:
Ověřovatelé:
Karel Vencl, Vlastimil Všetička
Zapisovatel:
Josef Sedláček
Číselný klíč zastupitelů:
Chládek J. Junek J. Krejsa D. Kreuselová L. Leicht J. Motyčka V. Olšar M. Sedláček J. Špinlerová I. Vencl K. Všetička V.
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96. Program jednání ZO – přednesl starosta obce
1.
Program jednání a návrh ověřovatelů zápisu
2.
Úkol z minulého zasedání
3.
Zpráva předsedy finančního výboru o plnění rozpočtu obce za 1. pololetí roku
4.
Zpráva účetního o placení poplatků za 1. pololetí 2018
5.
Žádost o poskytnutí dotace z prostředků Pardubického kraje v rámci POV na rok 2019
6.
Rozpočtové opatření č. 4/2018
7.
Rozpočtové opatření č. 5/2018
8.
Přidělení nájemního obecního bytu č. 4 na adrese Těchonín čp. 178
9.
Klíčové projekty investičního i neinvestičního charakteru dle rozvojových priorit obce
Těchonín pro Národní investiční plán ČR zpracovávaný Ministerstvem pro místní rozvoj
na základě dopisu ze dne 31. 7. 2018 (č. j. 36077/2018-4)
10. Výběr zhotovitele pro akci Oprava chodníku u hasičské zbrojnice Těchonín 189
11. Stav akce „Stavební úpravy bytu č. 4, Těchonín čp. 178“
12. Stav akce „Opěrná stěna při silnici č. II/311 úseku centra obce Těchonín“
13. Oplocení na opěrné zdi u fary a výběr jeho zhotovitele
14. Stav akce „Obnova kulturní památky Kaple v Celném – Kaple se soškou sv. Floriána“,
kulturní památka ČR (rejstř. č. 105247), p.č. st. 43, k.ú. Celné
15. Stav akce „Energetické úspory v bytových domek – Obec Těchonín – 1. část“ v rozsahu
„Zateplení bytového domu – Těchonín 171“ a „Zateplení bytového domu – Těchonín 172“
16. Stížnost na stav chodníku před pravým vchodem BD Těchonín 178
17. Zahájení prací na výběrovém řízení akce „Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici č.
II/311 úseku centra obce Těchonín“ (ISPROFOND 5537510179)
18. Diskuze
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97.

Úkol z minulého zasedání
Starosta obce uvedl: Místostarosta Josef Sedláček se na zasedání konaném 13. 6. 2018 ujal záležitosti
zanášení poldru v Hluchově s tím, že znovu zkontaktuje správce toku s upozorněním na jeho stav. Tímto
mu předávám slovo. Místostarosta obce podal informaci o provedených úkonech a zjištěných
informacích. Vyžádal kontrolu poldru, kdy ze strany LČR bylo podána odpověď – že se jedná o retenční
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přepážku, která není určená k protipovodňové ochraně, kdy slouží k zachycování splavenin z horní části
vodního toku, aby nedocházelo k jejich následnému usazování ve vodním toku v intravilánu obce.
Přehrážka je dle vyjádření LČR pravidelně kontrolována. Po naplnění sedimentem bude provedeno její
vyčištění. Písemná odpověď LČR je přílohou tohoto zápisu.
NA VĚDOMÍ

98.

Zpráva předsedy finančního výboru o plnění rozpočtu obce za 1. pololetí roku
Předseda finančního výboru pan Václav Motyčka přednesl zprávu o plnění rozpočtu obce za 1. pololetí
roku 2018, která je přílohou tohoto zápisu.

99.

Zpráva účetního o placení poplatků za 1. pololetí 2018
Účetní obce Ing. Marcela Žofková přednesla zprávu o placení poplatků za 1. pololetí roku 2018, která
je přílohou tohoto zápisu.

NA VĚDOMÍ

NA VĚDOMÍ

100.

Žádost o poskytnutí dotace z prostředků Pardubického kraje v rámci POV na rok 2019
Starosta obce o dotačních titulech pro rok 2019 a možnosti podání žádosti do 30. září letošního roku.
Po zvážení předpokladů akcí pro nadcházející rok se zastupitelé shodli žádat na „Stavební úpravy
bytového domu Těchonín čp. 166 – hospodářská část“. Což spadá do dotačního titulu č. 1 s názvem
„Výstavba, rekonstrukce, oprava, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti,
pořízení obecního majetku“. Jde o akci, která by se měla realizovat v roce 2019 ještě před realizací
zateplení objektu obytné části. Zastupitelstvo obce schválilo žádost o poskytnutí dotace z prostředků
Pak v rámci POV na rok 2019 pro akci „Stavební úpravy bytového domu Těchonín
čp. 166 - hospodářská část“.
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101.

Aktualizace programu obnovy venkova pro období 2018 - 2022
Starosta obce uvedl: Povinnou přílohou žádosti o dotaci z Pak v rámci POV je aktuální místní program
obnovy venkova nebo program rozvoje obce platný minimálně do konce roku 2019. Tento program
obnovy venkova máme aktuální, pro období 2017 - 2021 byl zastupitelstvem obce schválen dne 16. 8.
2017. Z důvodu aktualizace bych si dovolil tento program upravit, projednat a zároveň dnes o něm
nechat hlasovat. A to i z důvodu dalších bodů dnešního programu zasedání, kde bude řeč o rozvojových
prioritách obce a následné informovanosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Položky zvýrazněné
žlutou barvou jsou ty, které jsou doplněny. Aktualizace je přílohou zápisu. Zastupitelstvo obce schválilo
předložený program obnovy venkova pro období 2018 – 2022.
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102.

Rozpočtové opatření č. 4/2018
Starosta obce podal informaci o Rozpočtovém opatření č. 4/2018: došlo k přesunům mezi paragrafy a
položkami, ale nedošlo ke změně peněžních prostředků na bankovním účtu. Příjmy byly navýšeny o
8 tis. za prodej dřeva a výdaje také celkově navýšeny o 8 tis. Kč za úpravy terénu na Celném.
NA VĚDOMÍ

103.

Rozpočtové opatření č. 5/2018
Starosta obce podal informaci o Rozpočtovém opatření č. 5/2018: u silnic musely být navýšeny výdaje
za opravu komunikací o 20 tis. Kč, zhotovení kamenné zdi u kostela na dohodu o provedení práce 90
tis. Kč, odměna za získání dotace na chodníky 310 tis. Kč, zhotovení oplocení na kamenné zdi u kostela
200 tis. Kč. U paragrafu Záležitosti kultury byly navýšeny příjmy o 15 tis. Kč za prodej upomínkových
předmětů na oslavách v Celném, u výdajů došlo k přesunům mezi položkami dle známé skutečnosti. U
Komunálních služeb byla zařazena položka Stavby, což je výdaj ve výši 80 tis. Kč na úřední desky a
informační vitríny. Tato rozpočtová změna nám přinesla snížení peněžních prostředků na bankovním
účtu o 660 tis. Kč.
NA VĚDOMÍ
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104.

Přidělení nájemního obecního bytu č. 4 na adrese Těchonín čp. 178
Starosta obce informoval o vyhlášení nájmu bytu č. 4 na adrese Těchonín čp. 178 dne 25. 6. 2018. Do
předem stanoveného termínu, tj. 15. 8. 2018 do 12:00 hod., bylo doručeno 6 žádostí, které byly
přečteny. Byt byl přidělen na základě tajného hlasování žadateli č. 1 - dle pořadí uvedeného na
hlasovacích lístcích.
(pro-proti-zdrženo 7-1-0)
SCHVALUJE

105.

Klíčové projekty investičního i neinvestičního charakteru dle rozvojových priorit obce Těchonín
pro Národní investiční plán ČR zpracovávaný Ministerstvem pro místní rozvoj na základě dopisu
ze dne 31. 7. 2018 (č. j. 36077/2018-4)
Starosta obce informoval: naše obec má zaslat maximálně 20 klíčových projektů, které jsou v souladu
s platnými strategickými dokumenty obce. Vycházíme z aktualizovaného Programu obnovy venkova
pro období 2018 – 2022. Seznam klíčových projektů obce Těchonín je předložen, projednán,
zastupitelstvem obce schválen a je přílohou tohoto zápisu.
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106.

Výběr zhotovitele pro akci Oprava chodníku u hasičské zbrojnice Těchonín 189
Starosta obce podal informaci: dne 13. 7. 2018 byla rozeslaná výzva k podání nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu pěti stavebním společnostem: Agrostav Ústí nad Orlicí, Andrej Lukáč
Těchonín, Petr Vašata Těchonín, Petr Hondl Studené a Miroslav Stránský Studené. Doručena byla
pouze jedna nabídka dne 27. 7. 2018 v čase 9:05 hod. od pana Petra Hondla ze Studeného s částkou
60.000,- Kč bez dodávky obrubníků, tj. 72.600,- Kč včetně DPH 21 %. Po výzvě k nabídce ocenění
palisád, zhotovitel doplnil cenu 77,- Kč vč. DPH za jeden kus palisády. Po přičtení částky za dodávku
354 ks palisád by cena díla vyšla na 82.528,- Kč bez DPH, což je 99.859,- Kč vč. DPH. Tato cena
odpovídá předpokladu projektanta, který zněl na částku 97.416,- Kč vč. DPH. To je známka toho, že se
nabídková cena pohybuje v průměrných cenách. V této chvíli se připravuje smlouva o dílo s termínem
dokončení max. 10/2018. K tomuto také starosta podal informaci, že se nabízí varianta provedení šikmé
rampy, pokud vyhoví převýšení dotčené ČSN. Nebo kombinace šikmé rampy se dvěma schody před
hlavním vstupem do klubovny ve stejném provedení jako nyní.
NA VĚDOMÍ

107.

Stav akce „Stavební úpravy bytu č. 4, Těchonín čp. 178“
Starosta obce podal informaci: dílo bylo dokončeno a protokolárně předáno objednateli dne 13. 8. 2018,
což je v souladu se smlouvou o dílo. Konečná fakturovaná částka byla povýšena pouze o finanční částku
3.200,- Kč z důvodu dorovnávání nadměrných křivostí stěn v koupelně a WC. Konečná částka tedy zní
na 358.923,- Kč. Celková kvalita je dobrá. A mohu říci, že se nám již daří řešit konečnou povrchovou
úpravu stěn a to celoplošnými sádrovými stěrkami i po zapravených rýhách elektroinstalace.
NA VĚDOMÍ

108.

Stav akce „Opěrná stěna při silnici č. II/311 úseku centra obce Těchonín“
Starosta obce podal informaci o stavu akce: monolitická železobetonová část rovnoběžná se silnicí byla
společností VAKSTAV spol. s r.o. provedena a předaná k 21. 5. 2018 s tím, že se železobetonová
ztužující hlava provede po realizaci kamenné předezdívky. Tuto kamennou předezdívku vyhotovil pan
Jaroslav Kopecký ze Sobkovic se svým bratrem Petrem a synem Jaroslavem k datu 4. 8. 2018. Myslím
si, že na výsledek jejich práce může být naše obec pyšná. Společnost VAKSTAV by měla ztužující
železobetonovou hlavu provést během září.
NA VĚDOMÍ
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109.

Oplocení na opěrné zdi u fary a výběr jeho zhotovitele
Starosta obce podal informaci: po geodetickém zaměření skutečné stavby a pozice opěrné zdi budou
pozemky po vlastnické stránce vyrovnány včetně vlastníků z fary. Oplocení, které bude vybudované na
opěrné zdi, zůstane ve vlastnictví obce. S předsedou stavební komise, místostarostou a odborníky pro
oplocení jsme se shodli na řešení realizovat oplocení v obdobném provedení, jako u základní školy. A
to nejen, že bude střed obce působit jako jeden celek, ale že takovéto provedení je takřka bezúdržbové
a bez finanční zátěže pro následné dlouhodobé období. Jde o ocelové profily s nýty, zinkovou úpravu a
konečným grafitovým nátěrem. Sloupky by byly z profilu jekl 100 x 100 x 3 mm, podélné nosníky
z profilované pásové ocele B šířky 30 mm a svislé tyčky ze čtvercové tyčové ocele se stranou velikosti
16 mm. Celková výška plotu 1 m. Skryté kotvení by bylo provedeno závitovými tyčemi na chemii.
Vzhledem k tomu, že zeď v délce 37 m musíme co nejdřív zabezpečit proti pádu, provedl jsem dle
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu průzkum trhu, s kterým Vás nyní seznámím.
Mám tři nabídky a budu je číst od nejvyšší ceny včetně DPH: 1) společnost Opposite s.r.o. Brandýs nad
Labem 264.143,- Kč, 2) Pavel Starý Žamberk 245.000,- Kč, 3) Richard Štrbík z Orliček 204.466,- Kč.
Pro zajímavost jsem provedl cenové porovnání s realizací oplocení u školy, kde stálo oplocení
129.000,- Kč vč. DPH, celková délka 36,7 m neboli stejná ale výška o 40 cm nižší (60 cm). Po přepočtu
na cenu plochy u školy vychází 5.858,- Kč/m2 a zde u fary 5.526,- Kč. S ohledem k tomu, že se oplocení
realizovalo v roce 2015 a cena tohoto oplocení u fary vychází nižší, jedná se o dobrou cenu.
NA VĚDOMÍ (18:48 HOD.)

110.

Stav akce „Obnova kulturní památky Kaple v Celném – Kaple se soškou sv. Floriána“, kulturní
památka ČR (rejstř. č. 105247), p.č. st. 43, k.ú. Celné
Starosta obce podal informaci o stavu akce: byl opraven uhnilý bleskosvod včetně provedení revize,
výměna elektroinstalace světelného a zásuvkového rozvodu včetně revize, oprava fasády včetně jejího
nátěru. Výměny částí dřevěných trámových stojek, památkářským slangem protézy, byly také již
provedeny včetně částečné opravy klempířských prvků střechy kaple. Následně došlo k osazení zvonů
včetně jejich elektroinstalace, které zazněly v Celném poprvé od druhé světové války ve středu 1. 8.
2018. Po té byl proveden i nátěr celé plochy plechové střešní krytiny. Nyní se provádí oprava dveří.
Fixáž stávajících maleb interiéru je hotová a do konce roku by měla proběhnout rekonstrukce
celoplošné malířské výzdoby se závěrečnou fixáží. Co nám zbývá realizovat pro vyúčtování dotace do
konce září je oprava dveří a nátěr oken, které by měly být v září také hotové.
NA VĚDOMÍ

111.

Stav akce „Energetické úspory v bytových domek – Obec Těchonín – 1. část“ v rozsahu
„Zateplení bytového domu – Těchonín 171“ a „Zateplení bytového domu – Těchonín 172“
Starosta obce podal informaci o stavu akce: zhotovitel společnost Vanderlaan s. r. o., Praha zahájila
stavební práce. Stavební otvory jsou zaměřeny, výroba oken a dveří je zadaná. Předpoklad termínu
dodávky a osazení těchto oken a dveří je září letošního roku. Dále byly do poštovních schránek
dotčených bytů vloženy nabídky pro osazení vnitřních žaluzií, které nejsou předmětem díla, a v případě
zájmu by si je měli finančně hradit nájemci na vlastní náklady.
NA VĚDOMÍ

112.

Žádost ze dne 8. 8. 2018 doručená 9. 8. 2018 nájemce obecního bytu o objednání a také o finanční
proplacení žaluzií
Starosta obce přečetl žádost od nájemce pro následné společné projednání (je přílohou tohoto zápisu).
K tomu doplnit informaci, že o prodeji bytů domů čp. 171 a 172 se naposledy jednalo v roce 2011. Což
znamená, že nájemce do dnešního dne mohl užívat své žaluzie minimálně sedm let. Zastupitelstvo obce
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zamítlo žádost ze dne 8. 8. 2018 doručenou na OÚ Těchonín dne 9. 8. 2018 ve věci objednání a
proplacení finančních nákladů nových žaluzií nájemci.
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113.

Stížnost na stav chodníku před pravým vchodem BD Těchonín 178
Starosta obce podal informaci o stížnosti ze dne 6. 8. 2018. Osoba upadla na obecním chodníku před
bytovým domem Těchonín čp. 178. Uvedla, že to se to stalo z důvodu špatného stavu povrchu.
Konstatovala, že je potlučená a obražená. Ihned po vyslechnutí stížnosti jsem s ní šel na místo, aby mi
kritické místo ukázala. Na místě jsme neshledali vážnější závadu, i přesto, že jsme se oba snažili
dohledat nějakou uvolněnou dlaždici, jak osoba uvedla. Po nezdárném hledání jsme se oba rozešli.
K tomu bych chtěl dodat, že na jiném místě a to na parkovišti je pár uvolněných betonových dlaždic,
které opravíme. Dále bych chtěl konstatovat, že předmětný chodník jsme zhruba před třemi lety
přerovnali, aby byl stav vyhovující. Předpokládám, že po realizaci zateplení bytových domů dojde
k výměně okolních zpevněných ploch a stav případných nerovností tím bude odstraněn.
NA VĚDOMÍ

114.

Zahájení prací na výběrovém řízení akce „Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici č. II/311
úseku centra obce Těchonín“ (ISPROFOND 5537510179)
Místostarosta obce uvedl: Dne 13. 7. 2018 byla ze SFDI na náš obecní úřad zaslána Informace o
schválení příspěvku na akci: „Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici II/311 úseku centra obce
Těchonín“. Jsme registrováni pod č. ISPROFOND 5537510179. Na základě položkového rozpočtu
akce nám byly schváleny dotační finanční prostředky v limitní výši 6 460 000,- Kč (z uznatelných
nákladů). Mimo jiné nám byl zaslán přehled neuznatelných nákladů, který byl vyčíslen na částku
5 381 405,67 Kč. Jedná se o částku vyčíslenou na základě zaslaných podkladů. Reálné částky se
dozvíme, až po vysoutěžení zhotovitele stavby. Dále bych Vás chtěl informovat o tom, že v rozhodnutí
SFDI byly obsaženy informace týkající se nedostatků v PD. Na toto jsme ihned reagovali, kdy jsme
oslovili našeho projektanta (Ing. Novotného) a administrátora (Ing. Raka), kteří v současné době
provádějí kroky vedoucí k vyhovění požadavků SFDI. Dále byl proveden průzkum trhu, neboť je
důležité provést výběrové řízení na dodavatele stavby naší akce. Na základě tohoto byl, a to i na
doporučení pana Ing. Raka osloven Ing. Václav Javůrek, který má znalost s prováděním výběrových
řízení a zejména má znalost se SFDI (jejich podmínkami a požadavky apod.) Ing. Javůrek byl požádán
o zaslání cenové nabídky, která nám byla 14. 8. 2018 doručena. Vzhledem k přiloženým referencím a
provedenému průzkumu trhu a rozsahu naší zakázky je cena za jím nabízené služby přijatelná a
obvyklá. Jedná se o částku 55 000,- Kč/bez DPH. Cenovou nabídku máme ke zhlédnutí zde, kdy je
přílohou mého slova. Tímto Vás tedy informuji o výběru administrátora výběrového řízení veřejné
zakázky na zhotovitele akce: „Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici II/311 úseku centra obce
Těchonín“ dle metodiky SFDI, jímž je tedy: Ing. Václav Javůrek, adresa sídla: Na Labišti 525, 530 09
Pardubice, IČO: 87600129, DIČ: CZ67112080408. Informace je přílohou tohoto zápisu.
NA VĚDOMÍ

115.

Diskuse:
Daniel Krejsa:
• Oslavy první písemné zmínky o obci Celné obecní rozpočet k dnešnímu dni zatížily částkou
274.777,- Kč.
Josef Sedláček:
• Informační vitríny
Místostarosta obce podal informaci (která je přílohou tohoto zápisu) o výběru informačních
vitrín, což ve svém slovu opodstatnil a řádně vysvětlil. Uvedl: Dne 6. 7. 2018 byl proveden
průzkum trhu, z místní znalosti byla navštívena i nedaleká obec Bystřec, kde v nedávné době
došlo k obnově informačních vitrín – úředních desek. Vzhledem k tomu, že se nám provedení
tamních vitrín zamlouvalo, požádali jsme obec Bystřec o poskytnutí informací k dodavateli
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uvedených vitrín, které nám poskytli. Jejich posouzením jsme došli k názoru, že jde o vhodného
dodavatele. Na obrazovce vidíte fotografie pořízené v obci Bystřec.
Jedná se o společnost: Systémy pro prezentaci a městský mobiliář, MH Technic s.r.o. | Skupova
568/17, 415 01 Teplice, IČ: 28664256 / DIČ: CZ28664256, www. mhtechnic.cz
Společnost jsme požádali o vyhotovení cenové nabídky dle přiloženého nákresu. Tato byla
dnešního dne doručena. Je přílohou této informace. Cílová částka je 70 001,- Kč vč. DPH. V této
částce je obsažena částka 20 908,80 Kč vč. DPH za LED osvětlení. Co se týče osvětlení, toto
jsme se rozhodli v tuto chvíli neobjednávat od uvedené společnosti, cena se nám jeví jako
nepřijatelná. O vyhotovení cenové nabídky na LED osvětlení oslovíme Ondřeje Simona
z Jablonného nad Orlicí. Rovněž také i polep vitrín v horní části skla dvířek, budeme dle potřeby
řešit s nějakou z místních reklamních společností. V současné době bychom za vitríny
vynaložili částku 50 093,- Kč vč. DPH. Což se domnívám, že je částka přijatelná.
Asi by bylo na místě uvést, že jsme se snažili vyhovět potřebám všech, kteří v současné době
informační vitríny využívají. Nicméně je na naší následné debatě, zda nedojde k úpravě počtu,
či velikosti jednotlivých vitrín. Nutno podotknout, že jsme limitováni místem, kde budou vitríny
umístěny a výměrou potřebného místa (výška od podložky, šíře plochy a odstup od vrchní části).
Domnívám se, že předložený návrh by mohl plně nahradit předešlý stav. Dále dojde k odstranění
současných vitrín u autobusové zastávky u kostela. Osobně bych zveřejnil mou osobní
myšlenku – pokud chceme mít a pracujeme na tom, hezké prostředí v centru obce (k tématu),
máme novou opěrnou zeď, budou provedeny chodníky, veřejné osvětlení a vše okolo, budou
nové vývěsky – rád bych viděl, že jejich obsah bude obnovován a nebude „hyzdit“ toto prostředí.
Prosím berte to jako mou myšlenku. Nelze a ani nechceme nikomu určovat, jakou formou má
informační vitríny používat. K bodu se vyjádřili jednotliví zastupitelé.
•

Informace k provedení snímkování domů v obci Těchonín, za účelem vyhotovení obrazové
kroniky obce
Místostarosta obce podal informaci (která je přílohou tohoto zápisu) o provádění snímkování
domů. Uvedl: V současné době jsme zahájili činnost vedoucí k pořízení obrazové kroniky domů
v obci Těchonín. Jedná se o periodickou kroniku, která se dělá s určitým odstupem, tuším 20
let. K tomuto jsme oslovili místní fotografku Terezu Velehradskou, která pořízení fotografií
provede. Pokut se nepletu, tak již v předešlých dnech snímkování prováděla. Vzhledem
k problematičnosti a obsáhlosti této činnosti bude tato prováděna v měsíci srpnu a září.
Jednotliví občasné budou z její strany oslovováni, kdy je tu předpoklad možnosti
vyfotografování se před svým domem, nebo pouze samotného domu. Jak bylo řečeno, účelem
fotografování je získat podklad pro vyhotovení obrazové kroniky obce. Fotografie budou tedy
použity pouze pro účel vyhotovení obrazové kroniky. Paní Tereza Velehradské vydá obecní
úřad, jaké si pověření, že tuto činnost pro obecní úřad činí. Jednotliví občané budou pak, jednak
z její strany informováni o důvodu její činnosti, pak budou informováni prostřednictvím
infokanálu obce o tom, že tato činnost bude prováděna ze strany paní Velehradské a tato
informace bude i zveřejněna na úředních deskách obce.

Karel Vencl:
• Uvedl své poznatky k předchozímu snímkování – kdy popsal, jak bylo snímkování dříve
provedeno.
• Podal informaci o Těchonínských listech – kdy došlo ke snížení poštu míst, kam se povinně
zasílají výtisky TL, a to z počtu 19 ks na počet 14 ks. Kdy došlo i ke snížení finančních nákladů
vynaložených na poštovní služby.
• Podal informaci k veřejnému osvětlení – stav akce doplnění VO u místní MŠ – mělo by dojít
k dokončení akce do konce měsíce srpna roku 2018.
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•

Podal informaci k hodinám na kostele sv. Markéty, k jejich nefunkčnosti - vyjádřili se jednotliví
zastupitelé. Místostarosta obce se ujal řešení situace s farností Nekoř.
NA VĚDOMÍ

Ověřovatelé zápisu:
……………………
Vlastimil Všetička

……………………
Karel Vencl

Zapisovatel:
…………………….
Josef Sedláček

Starosta obce:
……………………
Daniel Krejsa
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