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Obec Těchonín
Těchonín 80, 561 66
Zápis ze zasedání ZO konaného dne 15. 01. 2020
v zasedací místnosti obce Těchonína od 18:00 hod. do 21:00 hod.

Přítomno zastupitelů:
Omluveni:
Přítomno občanů:
Přítomno hostů:
Ověřovatelé:
Zapisovatel:

10/11
Vlastimil Všetička
5
0
Špinlerová Ivanka, Vencl Karel
Ing. Ladislav Šimek

Číselný klíč zastupitelů:
Chládek J. Junek J. Kreuselová L.Leicht J. Nepustil A. Olšar M. Sedláček J. Šimek L. Špinlerová I. Vencl K. Všetička V.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Klíč: A - pro návrh, N - proti návrhu, Z - zdržel se hlasování, - nepřítomen (nehlasoval)

1. Program jednání a návrh ověřovatelů.
2. Úkol z minulého zasedání.
3. Zpráva předsedy výboru stavebního a ŽP za předchozí rok.
4. Návrhy Výboru stavebního a ŽP na opravy a údržbu pro rozpočet na r. 2020.
5. Kontrola plnění usnesení za období roku 2019.
6. Střednědobý výhled rozpočtu obce na období let 2020 – 2023.
7. Návrh rozpočtu obce na rok 2020.
8. Rozpočtové opatření č. 10/2019.
9. Informace o dokončení akce: „Stavební úpravy bytu č. 2 v BD čp. 178“.
10. Přidělení bytu č. 2 v BD čp. 178 novému nájemníkovi.
11. Pronájem pozemku parc. č. 117/3 v k. ú. Těchonín.
12. Informace k výplatě pojistného plnění.
13. Žádost Ministerstva Obrany o poskytnutí stanoviska k využití území v k. ú. Těchonín.
14. Žádost o dotaci/dar, příspěvek/ z rozpočtu obce Těchonín na rok 2020.
15. Návrh na zajištění funkčnosti čekárny vlakové zastávky v Těchoníně.
16. Záměr prodeje přívěsného vozíku z majetku obce.
17. Návrh stanoviska obce k akci: Celné rekonstrukce, č. stavby EI-12-2007725, investor
ČEZ Distribuce a.s..
18. Informace k možnostem komunitního rozvoje obce.
19. Poděkování za společenské akce.
20. Diskuze.
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SCHVALUJE

USN č. 162 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce dle
předloženého návrhu.
2.

Úkol z minulého zasedání zastupitelstva obce.
Z minulého zasedání vzešly tyto úkoly:
- informace k nefunkčnímu stavu čekárny na nádraží ČD v Těchoníně, k tomuto bych
rovnou podal zprávu:
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Starosta obce uvedl: jak víte z informací podaných na předchozích jednáních ZO, pokoušel jsem
se komunikovat s panem Šulcem ze SŽDC stran této problematiky. Ať jsme se spolu bavili
o jakékoliv variantě, kterou bychom čekárnu lidem opět zpřístupnili, vždy to skončilo na tom, že
SŽDC nebude na tuto činnost vynakládat žádné finanční prostředky. V úvahu nepřipadá ani
elektronický záme. Nyní předám slovo panu Karlu Venclovi, který mi zaslal k tomuto tématu své
info, viz. příloha č. 1 zápisu ZO. Tuto jsem zařadil do 15. bodu jednání, čímž jej projednáme
nyní.
Děkuji za návrh řešení, nyní bych se k tomuto krátce vyjádřil. Co se týče laviček – dva kusy
laviček byly v době uzavření čekárny převezeny z prostor čekárny do skladu obce, protože
v tomto čase došlo k jejich nadměrnému poškozování. Z důvodu nevyřešeného stavu, jsme tyto
na nádraží zpět nevraceli. Tímto však neříkám, že je na nádraží nevrátíme. Lavičky budou na
nádraží vráceny po vyřešení celé situace. Co se týče stojanů na jízdní kola. Již dříve tuto
myšlenku, pokud se nemýlím, pan Vencl přednesl. Já osobně si myslím, že to není špatný nápad,
je na zvážení pro jaký počet kol by měl stojan být a je zde i otázka ceny. Co se týče osoby na
odemykání a zamykání, v zásadě si nemyslím, že je správné, aby tuto osobu platila obec.
V nevyhnutelném případě bych však k tomuto byl nakloněn. Nejde zde o finanční hodnotu,
kterou by obec na takovou činnost měla vynaložit, ale zejména o princip věci. Samozřejmě,
pokud se najde někdo, kdo by každé ráno vstal k prvnímu spoji a čekárnu otevřel a následně ve
večerních hodinách čekárnu zase zavřel, můžeme se bavit i o takové variantě, že mu tuto službu
budeme platit. Další otázkou je, za kolik toto někdo bude ochoten dělat. To, že by byly klíče
předávány mezi jednotlivými lidmi, kteří cestují vlakem z Těchonína pravidelně rovnou
vyslovuji svůj kategorický nesouhlas.
Dále budeme pokračovat v jednání se zástupci SŽDC a snažit se celou záležitost vyřešit
uspokojivě pro všechny strany.
- informace k provedenému informování ubytovatelů o zavedení vyhlášky č. 5/2019
Zastupitel obce pan Jaroslav Chládek připravil podklady pro zajištění informovanosti
ubytovatelů. Pan místostarosta obeslal ubytovatele a u některých je již nyní v obsáhlé diskusi.
 Místostarosta Ing. Ladislav Šimek uvedl: ubytovatelé byli obesláni a domlouváme s nimi
podrobnosti uplatnění této vyhlášky.
NA VĚDOMÍ

3.

Zpráva předsedy výboru stavebního a ŽP za předchozí rok.
Starosta obce uvedl: tímto předávám slovo předsedovi Jiřímu Junkovi. Zpráva je přílohou č. 2
zápisu ZO.
NA VĚDOMÍ

4.

Návrhy Výboru stavebního a ŽP na opravy a údržbu pro rozpočet na r. 2020.
Starosta obce uvedl: s Jiřím Junkem jsme sestavili plán akcí, který máte nyní před sebou.
Vzhledem k přípravě návrhu rozpočtu obce, jsme již většinu akcí, o kterých nyní víme
a předpokládáme, že je budeme v roce 2020 provádět, do tohoto obsáhli. Tento návrh byl
sestaven na základě předešlých zkušeností a s ohledem na plánované finančně náročné akce,
které nás nejen v letošním roce čekají. Je nevyhnutelné realizovat akce, na které jsou již
přislíbené dotace.
V tuto chvíli máme zažádáno na POV, kam žádáme každoročně, v současné době o příspěvek
na akci spojenou s opravou a vybudováním obslužného chodníku vč. odstavné plochy pro
parkování vozidel residentů. Jak víme z předešlých let, tento příspěvek by se mohl pohybovat
kolem 100 tis.
Již dnes je možné k tomuto seznamu vyjádřit jakékoli připomínky nebo ho doplnit. Výběr akcí
z tohoto seznamu zaneseme, pokud již nejsou zaneseny, do Návrhu rozpočtu obce. Nyní bych
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požádal předsedu Výboru stavebního a ŽP pana Jiřího Junka o slovo a komentář jednotlivých
akcí, viz. příloha č. 3 zápisu zasedání ZO.
Domnívám se, že je dostatek času pro každého z nás a pokud někomu nebude něco jasné, má
možnost i osobně za mnou, případně za předsedou výboru stavebního a ŽP přijít na úřad pro
vysvětlení. Výběr akcí z tohoto seznamu je zanesen do Návrhu rozpočtu obce. Na březnovém
zasedání pak dojde ke schválení obecního rozpočtu pro rok 2020.
 Zastupitel Ing. Aleš Nepustil vznesl dotaz na rezervu v plánu akcí na opravu bytů
 Starosta obce Josef Sedláček odpověděl: opravy bytů se dělají průběžně v průměru jeden
byt za rok.
NA VĚDOMÍ

5.

Kontrola plnění usnesení za období roku 2019.
Starosta obce uvedl: tímto předávám slovo předsedovi kontrolního výboru panu Ing. Aleši
Nepustilovi. Zpráva je přílohou č. 4 zápisu ZO.
NA VĚDOMÍ

6.

Střednědobý výhled rozpočtu obce na období let 2020 – 2023.
Starosta obce uvedl: mezi podklady k dnešnímu jednání zastupitelstva obce byl rozeslán Návrh
střednědobého výhledu rozpočtu obce na období let 2020 až 2023. Nyní Vám pouze
předkládáme Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Těchonín, viz. příloha č. 5 zápisu ZO,
který vychází ze skutečnosti roku 2019, návrhu rozpočtu roku 2020 a plánů do let 2021 až 2023.
Děkuji paní účetní za komentář. K tomuto návrhu se můžete písemnou formou do konce měsíce
ledna 2020 vyjádřit a případně vznést návrhy. Na únorovém zasedání ZO bude dále podána
informace o zveřejnění tohoto dokumentu.
 Zastupitel Karel Vencl opětovně vznesl dotaz na využití budovy č.p. 95.
 Starosta obce odpověděl: konkrétní využití pro budovu č.p. 95 stále nemáme. Jen opět
připomínám, že tento objekt obec nabyla v dřívější době. K důvodům nabytí objektu jsme
se již několikrát vyjadřovali. Co se týče určení objektu a záměru jeho využití, můžeme se
k této otázce opět vrátit.

7.

Návrh rozpočtu obce na rok 2020.
Starosta obce uvedl: mezi podklady k dnešnímu jednání zastupitelstva obce byl rozeslán Návrh
rozpočtu obce na rok 2020, viz. příloha č. 6 zápisu ZO. Nyní Vám předkládáme návrh rozpočtu
obce pro rok 2020. Jedná se o návrh, který se ještě nebude vyvěšovat, je pro Vás na
prostudování, vznesení dotazů, či dalších návrhů, co do rozpočtu ještě zahrnout, popřípadě
vypustit. V únoru bychom návrh po případných úpravách vyvěsili a v březnu schvalovali.
Jednotlivé položky návrhu rozpočtu vycházejí zejména z potřeb obce, nutných výdajů, nákladů
rozběhlých akcí a příjmů dotací, které přibližně známe. V rámci tvorby návrhu rozpočtu jsme se
snažili být co nejvíce šetrní, ale na druhou stranu nechceme, aby vývoj naší obce ustal. Komentář
k zařazeným stavebním akcím byl podán v rámci dnešního jednání v bodě č. 4.
V rámci přípravy rozpočtu byla do plánu akcí zařazena částka ve výši 600 tis. Kč. Která byla
předběžně stanovena a vyšla z jednání se zástupci spol. VaK Jablonné nad Orlicí. O co se jedná.
Na základě ukončení provozu K.T.C Těchonín, jsem byl upozorněn na fakt, že voda pro spodní
Těchonín vede přes areál uvedené společnosti. I vzhledem k tomuto nevyhovujícímu faktu, dále
z důvodu nejistého technického stavu vodovodu proběhlo předběžné pracovní jednání mezi
mnou a zástupci spol. VaK. Z tohoto vzešel návrh společnosti VaK, který řeší přivedení nové
páteře vodovodu do spodního Těchonína. Vzhledem k nemožnosti uhrazení celé investice by
obec měla hradit podíl ve výši asi 600 tis. Kč. Již dnes víme, na základě včerejšího jednání
s panem Fiedlerem z VaK Jablonné nad Orlicí, že v roce 2020 nedojde k realizaci nové páteře
vodovodního řádu. Kdy se předpokládá realizace v roce 2021. K věci jsem se chtěl vyjádřit, až
budu mít komplexní podklady a tuto bych Vám přednesl ucelenou. Doufal jsem, že je budu mít
na dnešním zasedání, protože jsme se měli setkat znovu na začátku ledna 2020 a tuto začít řešit
podrobněji, nicméně personální a časové kapacity ve společnosti VaK toto neumožnili a částečně

NA VĚDOMÍ
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i moje schůzku neumožnili do termínu dnešního ZO. Jakmile budu mít více informací, budu Vás
informovat.
K současnému stavu – příští týden vyvolám jednání s panem Fiedlerem (VaK) a panem
Svatošem (K.T.C.) a pokusíme se vyřešit prozatimní stav a zachování dodávek vody pro „spodní
část Těchonína“. Opět i o tomto Vás budu informovat.
K tomuto návrhu se můžete písemnou formou do konce měsíce ledna 2020 vyjádřit a případně
vznést návrhy. Na únorovém zasedání ZO bude dále podána informace o zveřejnění tohoto
dokumentu.
NA VĚDOMÍ

8.

Rozpočtové opatření č. 10/2019.
Starosta obce uvedl: rozpočtové opatření je rozsáhlé, přináší úpravy položek dle skutečnosti.
Výdaje byly sníženy a příjmy zvýšeny o 2.138.000,- Kč. Jelikož některé akce z důvodů
časových, či ne až tak potřebných se neprováděly, některé akce byly méně finančně náročné, než
jsme předpokládali, došlo k úspoře finančních prostředků. Původní předpoklad prostředků na
bankovním účtě k 31. 12. 2019 byl 1.291.000 Kč, ve skutečnosti jsme měli k 31. 12. 2019 na
účtě 2.867.000,- Kč., což je o 1.576.000,- Kč více, viz. příloha č. 7 zápisu ZO.
NA VĚDOMÍ

9.

Informace o dokončení akce: „Stavební úpravy bytu č. 2 v BD čp. 178“.
Starosta obce uvedl: dne 14. 11. 2019 byla se zhotovitelem stavební akce: „Stavební úpravy bytu
č. 2 v BD čp. 178“ – Andrej Lukáč, Těchonín 194, 561 66 Těchonín, IČ: 64804909 podepsána
SOD. Na základě této byly zahájeny veškeré práce. V rámci realizace došlo k drobným
odchylkám jednotlivých prací, které byly konzultovány a následně provedeny v souladu
s ujednanou dohodou. Tyto práce neměly vliv na konečnou hodnotu díla. Celková hodnota díla
byla 424. 044,- Kč vč. DPH. Termín dokončení byl stanoven do 31. 1. 2020, dílo bylo obci
předáno dne 6. 1. 2020.
NA VĚDOMÍ

10.

Přidělení bytu č. 2 v BD čp. 178 novému nájemníkovi.
Starosta obce uvedl: obec vyhlásila pronájem předmětného bytu dne 16. 12. 2019. Do předem
stanoveného termínu, tj. 14. 1. 2020 do 12:00 hod. bylo doručeno 6 žádostí, viz. příloha č.8
zápisu ZO, které bych nyní přečetl. Doplňuji, že všichni žadatelé jsou doplněni do rozdaných
hlasovacích lístků. Žádosti jsou přílohou tohoto zápisu. Výsledkem tajného hlasování je přidělení
bytu žadateli s číslem 1 dle pořadí na hlasovacích lístcích 10-0-0 (pro-proti-zdrženo).
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SCHVALUJE

USN č. 163 Zastupitelstvo obce na základě tajného hlasování schvaluje přidělení bytu č. 2
BD čp. 178 žadateli č.1, dle označení na hlasovacích lístcích.
11.

Pronájem pozemku parc. č. 117/3 v k. ú. Těchonín.
Starosta obce uvedl: na předchozím jednání zastupitelstva obce jsem Vás informoval o žádosti o
pronájem pozemků parc. č. 117/3 v k. ú. Těchonín. Dne 16. 12. 2019 byl vyhlášen záměr
pronájmu pozemku p. č. 117/3 o výměře 134 m2 (druh pozemku – trvalý travní porost). Záměr
byl řádně vyvěšen na úředních deskách obce v době od 16. 12. 2019 do 14. 1. 2019. V této době
jsme obdrželi žádost od pana Kalouska, kterou nyní přečtu, a tato bude přílohou zápisu
z dnešního ZO, viz. příloha č. 9 zápisu ZO.
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USN č. 164 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku parc. č. 117/3 v k. ú.
Těchonín žadateli panu Kamilu Kalouskovi.
12.

Informace k výplatě pojistného plnění.
Starosta obce uvedl: loňská zima si vybrala svou daň na střešní krytině a sněhových
zachytávačích domu čp. 80. Škodní událost jsme nahlásili na naší pojišťovně. Na základě
posouzení odbornou firmou Lukáš Jirásek Klempířství, Ústecká 67, 561 51 Letohrad a dodáním
cenové nabídky na opravu jsme na sklonku roku 2019 provedli předmětnou opravu za částku 30.
742,- Kč vč. DPH. Oprava obsahovala výměnu poškozených plechů a sněhových zachytávačů.
Následně došlo k výplatě pojistného plnění ve výši 29. 742,- Kč, podklady jsou přílohou č. 10
zápisu ZO.
NA VĚDOMÍ

13.

Žádost Ministerstva Obrany o poskytnutí stanoviska k využití území v k. ú. Těchonín.
Starosta obce uvedl: mezi podklady k dnešnímu zasedání byly rozeslány dokumenty týkající se
žádosti, podklady jsou přílohou č. 11 zápisu ZO. Co se týče uvedených pozemků, domnívám se,
že předkupní právo zde nemáme. Nicméně si myslím, že o některé bychom zájem projevit mohli.
Jedná se o tyto pozemky parc. č. 771/28 a 771/27 a dále 878/4, vše v k.ú. Těchonín.
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SCHVALUJE

USN č. 165 Zastupitelstvo obce schvaluje vyslovit zájem Ministerstvu obrany o nabytí
pozemků parc. č. 771/28 a 771/27 a dále 878/4, vše v k.ú. Těchonín.
14.

Žádost o dotaci/dar, příspěvek/ z rozpočtu obce Těchonín na rok 2020 ve výši 15 000,- Kč
pro OLÚ Albertinum, Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk.
Starosta obce uvedl: na předchozím jednání zastupitelstva obce jsem se zmínil o doručené
žádosti OLÚ Albertinum, Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk. Mezi podklady k dnešnímu
jednání zastupitelstva obce byly rozeslány zastupitelům materiály k prostudování. V krátkosti
doplním. Jedná se o sociální službu pro seniory, která je jakým si doplňkem v době kdy pacient
je již vyléčený a nemá přiděleno bydlení v domově důchodců apod. Osobně si myslím, že kvalita
zdravotní a sociální péče se v OLÚ Žamberk stále zvyšuje a zlepšuje se i kvalita a úroveň
poskytovaných služeb. Tato služba je toho příkladem. Domnívám se, že bychom tuto činnost
mohli podpořit. Žádost je přílohou č. 12 zápisu ZO.
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USN č. 166 Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek z rozpočtu obce Těchonín na rok 2020
ve výši 15 000,- Kč pro OLÚ Albertinum, Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk.

15.

Návrh na zajištění funkčnosti čekárny vlakové zastávky v Těchoníně.
Starosta obce uvedl: k tomuto bodu jsme se již vyjádřili v bodě č. 2 dnešního jednání.
NA VĚDOMÍ

16.

Záměr prodeje přívěsného vozíku z majetku obce.
Starosta obce uvedl: na základě dříve zveřejněného záměru prodeje přívěsného vozíku nebyla na
obecní úřad doručena žádná nabídka. Nyní předkládám nový návrh záměru prodeje přívěsného
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vozíku z majetku obce. Z diskuze na toto téma vyplynul návrh o zveřejnění záměru prodeje i na
inzertních webových portálech. Návrh záměru prodeje přívěsného vozíku z majetku obce je
přílohou č. 13 zápisu ZO.
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SCHVALUJE

USN č. 167 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje přívěsného vozíku z majetku obce.
17.

Návrh stanoviska obce k akci: Celné rekonstrukce, č. stavby EI-12-2007725, investor ČEZ
Distribuce a.s..
Starosta obce uvedl: již dříve jsme na zasedání zastupitelstva obce projednávali problematiku
záměru společnosti ČEZ Distribuce a.s., tedy rekonstrukce NN v Celném. Vzhledem k obsáhlé
problematice jsem se věnoval sestavení návrhu stanoviska trochu delší dobu. Jak jsem uvedl,
jedná se o rozsáhlé vyjádření, které v zásadě odráží souhlasné postavení obce k záměru
investora, za akceptování podmínek, které jsou obsažené ve předloženém návrhu stanoviska.
Můžeme se tímto stanoviskem probrat, jsou zde vyjmenovány všechny dotčené pozemkové
parcely, účelové a místní komunikace, zpevněné plochy apod.
Jsou zde i podmínky pro provedení činností spojených se zásahy do obecních pozemkových
parcel a komunikací a všech dotčených ploch. Také jsou zde požadavky stanovení podmínek pro
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni. Návrh stanoviska je přílohou č. 14
zápisu ZO.
 V rámci debaty zastupitelů byly projednány připomínky k podrobnostem a rozsahu
navrhovaných požadavků obce v souvislosti se zásahy do pozemních komunikacích
v majetku obce. Závěrem debaty vzešlo souhlasné stanovisko k předloženému návrhu,.
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SCHVALUJE

USN č. 168 Zastupitelstvo obce schvaluje stanovisko obce k akci: Celné rekonstrukce, č.
stavby EI-12-2007725, investor ČEZ Distribuce a.s..

18.

Informace k možnostem komunitního rozvoje obce.
Starosta obce podal informaci, týkající se komunitního rozvoje obce. V rámci diskuze zastupitelů
na toto téma, převládl většinový názor, který odkazoval na dobrou komunikaci s občany.
V rámci tohoto bodu jednání zastupitelstva obce, bylo konstatováno, že komunikace s občany
probíhá a občané mají možnosti, jak sdělovat zastupitelům jejich návrhy a požadavky na
zkvalitnění života v obci. Sami zastupitelé v rámci své činnosti provádějí jednotlivé kroky
vedoucí ke stálému rozvoji naší obce.
NA VĚDOMÍ

19.

Poděkování za společenské akce.
Starosta obce uvedl:
- Betlémské světlo v kapli sv. Jana Nepomuckého.
Druhým rokem si lidé mohli v předvánočním čase přijít do celenské kaple pro plamínek
Betlémského světla. Tato sice svým rozsahem malá akce je příjemným zastavením
v předvánočním čase. Nesla se v duchu přátelské a komorní atmosféry a všichni kdo si pro
Betlémské světlo přišli, toho byli svědky. Děkuji paní Monice Krejsové naší kastelánce za krásné
odpoledne a panu Aleši Nepustilovi za lahodný svařák. Všichni, kteří se tu sešli, jistě budou
souhlasit, že tato akce má neopakovatelnou atmosféru a doufáme v její pokračování.
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- Silvestrovský ohňostroj
Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem, kteří na Silvestrovský ohňostroj přispěli svými
finančními příspěvky a tím se spolupodíleli na této akci. Díky všem přispěvatelům byla na
ohňostroj vybrána částka – 24. 165,- Kč. Ohňostroj byl zakoupen za částku 22. 800,- Kč. Na
příští rok se převádí částka ve výši 1. 365,- Kč. Děkuji také všem, kteří se na pořádání této akce
spolupodíleli na místě samém. Jiří Trojan, Jiří Junek, SDH Těchonín a Andreji Lukáčovi.
- Tříkrálová sbírka
I letos prošli naší vesnicí Tři králové – letos poprvé ve čtyřech skupinkách. Děkuji všem
účastníkům, kteří coby Tři králové v doprovodů dospělých prošli ve dnech 4. a 5. ledna 2020
celou obcí a také děkuji všem spoluobčanům a chalupářům za finanční příspěvky a pohoštění pro
Tři krále. Díky velkorysosti lidí se vybralo rekordních 22. 510,- Kč Děkuji.
NA VĚDOMÍ

20.

Diskuse.
Starosta obce uvedl:
 Dne 29. 2. 2019 projde naší obcí již klasický Masopustní průvod. Tímto Vás všechny
zvu do průvodu, aby veselí maškar i letos bylo mocné a silné.
 Také zvu všechny přítomné na následující řádné jednání zastupitelstva obce, které se
uskuteční dne 12. 2. 2020 od 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Zastupitel Karel Vencl informoval:
 Od 15.12.2019 přijíždí poslední vlak od Jablonného do Těchonína v 23.42 hod., a to
v sobotu i v neděli. Do té doby jezdil pouze v sobotu. Veřejné osvětlení proto vypíná
ze soboty na neděli a z neděle na pondělí asi 5 min. po půlnoci. V pracovní dny vypíná
v 23.30 hod.
 Hasičský sbor SDH Těchonín byl vytipován se svou historickou technikou, stříkačkou
FLADER, pro její uvedení v připravované knize „Historická hasičská technika
Pardubického kraje“. Návrh na uvedení naší techniky do připravované knihy odeslal
SDH Těchonín v březnu 2019 na Krajské sdružení hasičů Pardubického kraje, které
spolupracuje s Pardubickým krajem na vydání této knihy. Přibližný termín vydání
knihy je konec června 2020.

Ověřovatelé zápisu:
……………………
Špinlerová Ivanka

……………………
Vencl Karel

Zapisovatel:
…………………….
Ing. Ladislav Šimek
Starosta obce:
……………………
Josef Sedláček
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