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Obec Těchonín
Těchonín 80, 561 66
Zápis ze zasedání ZO konaného dne 12. 02. 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
Martin Olšar
2
0
Všetička Vlastimil, Chládek Jaroslav
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 inventarizační komise.
4. Žádost o úvěr.
5. Návrh rozpočtu obce na rok 2020.
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období let 2020 – 2023.
7. Zajištění dopravní obslužnosti obce na rok 2020.
8. Zpráva o činnosti SPOZ za období druhé poloviny roku 2019.
9. Informace o uvolnění bytu č. 4 v BD čp. 110 Těchonín – Celné.
10. Přidělení bytu č. 4 v BD čp. 110 Těchonín - Celné novému nájemníkovi.
11. Smlouva o prodeji pozemku parc. č. 82/1 a 911/2 v k. ú. Celné.
12. Smlouva o prodeji pozemku parc. č. 624/6 v k. ú. Těchonín.
13. Informace k výmalbám společných prostor bytového domu čp. 171 a čp. 172.
14. Informace k zahájení prací v rámci akce: „Energetické úspory v bytových domech – obec
Těchonín – část 1A“ pro bytové domy čp. 178, 179, 180 Těchonín.
15. Informace o proběhlém přezkoumání hospodaření obce Těchonín ze strany Pardubického
kraje.
16. Informace o termínu veřejného bruslení – HC Těchonín.
17. Žádost o koupi či pronájem části pozemku parc. č. 597/1 v k.ú. Těchonín.
18. Žádost o poskytnutí příspěvku na činnost kynologického klubu Jablonné nad Orlicí.
19. Informace k výlukovému jízdnímu řádu.
20. Diskuze.
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SCHVALUJE

USN č. 169 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 podal pan Karel Vencl.
Zpráva je přílohou č. 1 zápisu ZO.
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 Do konce měsíce února bude na obecní úřad doručena objednávka na službu odemykání a
zamykání čekárny na vlakové zastávce ČD v Těchoníně 1. 3. 2020 – 28. 2. 2021, a to každý
den od 6:00 hod. – 18:00 hod.
 Měsíční fakturace.
 Proběhlo jednání o dohodě o pracovní činnosti s paní, která by tuto činnost pro SŽ, potažmo
obec zajišťovala.
 Bylo vyjednáno dodání stojanu na jízdní kola a lavička ze strany.
 Úklid bude zajišťovat firma soutěžená SŽ.
Zastupitel Karel Vencl vyjednal otevírání bez finanční účasti obce a starosta mu za tuto práci
poděkoval.
NA VĚDOMÍ

3.

Zpráva inventarizační komise.
Starosta obce předal slovo předsedovi kontrolního výboru a také předsedovi inventarizační
komise panu Ing. Aleši Nepustilovi. Inventarizace obce proběhla bez závad, vyvstaly pouze
doporučení ke kolaudacím staveb a jejich zařazování do užívání. Zpráva je přílohou č. 2 zápisu
ZO.
NA VĚDOMÍ

4.

Žádost o úvěr.
Starosta obce uvedl: nyní bych Vás chtěl informovat o provedeném průzkumu trhu v souvislosti
s nutností zajištění financování akce: „Energetické úspory v bytových domech – obec Těchonín
– část 1A“ pro bytové domy čp. 178, 179, 180 Těchonín.
Po všech různých kalkulacích a propočtech nám vychází nejlépe uzavřít úvěr na částku ve výši
10.000.000,- Kč. Co se týče možností čerpání, byly osloveny 4 banky. Všem zasláno stejné
zadání - úvěr ve výši 10.000.000,- Kč, doba splacení max. do konce roku 2029a možnosti
mimořádných splátek bez sankcí. Zástupci Česká spořitelna, a. s., Raiffeisenbank a.s. odepsali,
že se výběrového řízení nechtějí zúčastnit.
Nabídku předložili:
Československá obchodní banka, a. s. - fixní úroková sazba 2,09 %, pohyblivá úroková sazba
k 7.2.2020 2,33 % + 0,2 - 0,5 %.
Komerční banka, a.s. - fixní úroková sazba 2,02 %, pohyblivá úroková sazba k 7.2.2020 2,33 %
+ 0,2 %
Jelikož u Komerční banky máme již účet a nabízí nám nejvýhodnější úrokovou sazbu, navrhuji,
abychom s tímto bankovním ústavem pokračovali v jednání. Navrhuji variantu fixní úrokové
sazby, kde bude možnost provedení mimořádné splátky bez sankce, kdykoliv můžeme úvěr
splatit. Čerpat by se mělo do v rámci roku 2020 (po dobu realizace akce). Dále bychom se měli
zmínit o položce cena za rezervaci zdrojů tj. z nečerpané části úvěru ve výši 0,2 % tj. 163,- Kč
z nevyčerpaného 1 mil. Kč/měsíc.
V tuto chvíli, by bylo vhodné hlasovat o přistoupení k dalšímu jednání s KB s ohledem na fakt,
že nám byla předložena ze strany tohoto bankovního ústavu nejvýhodnější nabídka. Na
následujícím jednání zastupitelstva obce bychom se zabývali návrhem úvěrové smlouvy.
Každopádně musíme prvotně před odsouhlasení rozpočtu obce na rok 2020 mít podepsanou
smlouvu – úvěrovou smlouvu.
 Předseda finančního výboru Jaroslav Chládek uvedl: nabízené podmínky jsou od KB
nadstandardní, doporučujeme, viz. příloha č. 3 zápisu ZO.
 Předseda kontrolního výboru Ing. Aleš Nepustil uvedl: vzhledem k inflaci za rok 2019
a odhadu inflace na příští období je úroková sazba velice výhodná, doporučujeme,
viz. příloha č. 4 zápisu ZO.
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Zastupitel Karel Vencl uvedl: úvěr je dle mého názoru vysoký. Je potřeba všech
peněžních prostředků.
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USN č. 170 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o úvěr u Komerční banky, a.s. s
fixní úrokovou sazbou 2,02 %.
5.

Návrh rozpočtu obce na rok 2020.
Starosta obce uvedl: termín schvalování rozpočtu je stanoven na březnové zasedání, které se
bude konat dne 18. 3. 2020. S tím, že Návrh rozpočtu obce musí být min. 15 dní před tím
vyvěšen na úřední desce. To znamená, že musí být vyvěšen nejpozději dne 2. března 2020.
Návrh rozpočtu byl všem zastupitelům rozeslán mezi materiály k seznámení s dostatečným
časovým předstihem. Zároveň byli zastupitelé vyzváni, nebo jim bylo doporučeno konzultování
návrhu rozpočtu již před řádným zasedání ZO v měsíci únoru. Návrh rozpočtu nyní promítnu na
obrazovku.
Již v tuto chvíli máme nějaké úpravy, se kterými Vás nyní seznámím, a které již byly provedeny:
- § 1122 navýšení daně z příjmu právnických osob z 200 tis. Kč na již známou skutečnost 358
tis. Kč
a současně i par 6399 / pol 5365 navýšen výdaj na platbu DPPO z 200 tis. Kč na 358 tis. Kč.,
- § 2141 / pol 5212 navýšena dotace na provoz prodejny v Celném z 30 tis. Kč na 40 tis. Kč
(platby na el. energii ročně 43.800 Kč + plyn),
- § 3612 / pol 6121 navýšení výdajů o 900 tis. Kč na vícepráce opravy čp. 178-180 - výdaje
celkem 11.730 000 Kč,
- § 3639 / pol 5213 zrušen příspěvek VaKu na vybudování nového vodovodu - 600 tis. Kč položka celkem 100 tis. Kč,
- § 5512/pol 5132 navýšení ochranných pomůcek u Požární ochrany o 10 tis. Kč dle požadavků
předsedy hasičů – výdajová položka 15 tis. Kč,
- § 6112 / pol 5023 ze zákona navýšen od 1. 1. 2020 plat starosty, celkový výdaj na položce
1.100.000,- Kč,
- § 6112 / pol 5031 sociální pojištění celkem 161 tis. Kč.
Příjmy celkem: 15.608.000 Kč, výdaje celkem: 22.453.000 Kč.
Rozdíl ve výši 6.855.000 Kč bude kryt částečně přebytkem finančních prostředků z minulých let
a částečně z přijatého úvěru. Předpoklad finančních prostředků ke konci roku by byl ve výši
zhruba 3.700.000 Kč.
V rozpočtu je počítáno mimo jiné s pokračováním oprav komunikace 19c.
Zastupitel Karel Vencl uvedl:
- tlumočil kritiku od občanů na položku 18. 000,- Kč na pohonné hmoty pro SDH
Těchonín
- odpověď starosty: technika se využívá pro potřeby SDH Těchonín, dále
v rámci kondičních jízd i pro spolky, ZŠ, MŠ a i obecní úřad. Náklady jsou
adekvátní. V této položce jsou obsaženy všechny PHM (nejen vozidlo)
- tlumočil dotaz k výši havarijního pojistného 17. 000 Kč na techniku SDH
Těchonín vozidlo zn. Ford
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odpověď starosty: prověřil jsem se pojištění, jeho výše je adekvátní s ohledem
na obsahem pojištěných položek a jejich pojistných plnění
Tlumočil dotazy ze stran občanů, jak se využívají prostředky vynakládající se na
mládež.
- odpověď starosty: vždy dochází k řádnému vyúčtování individuálních dotací
pro mládež a tedy i k řádnému dokladování použití poukázaných finančních
prostředků
-



NA VĚDOMÍ

6.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období let 2020 – 2023.
Starosta obce uvedl: na minulém zasedání zastupitelstva obce byl předložen k seznámení návrh
střednědobého výhledu rozpočtu obce na období let 2020 – 2023, vzhledem k tomu, že se
v tomto dokumentu musí odrazit změny obsažené návrhu rozpočtu obce na rok 2020, dojde
i tento dokument k úpravám. Následně bude zveřejněn a řádně vyvěšen na úředních deskách ve
stejných termínech, jako tomu bude u Návrhu rozpočtu obce na rok 2020.
NA VĚDOMÍ

7.

Zajištění dopravní obslužnosti obce na rok 2020.
Starosta obce uvedl: co se týče dopravní obslužnosti obce Těchonín, pak lze říci, že v průběhu
roku a to i do dnešního data průběžně řešíme individuální problémy, které jsou spojené
s hromadnou přepravou osob, ať vlakovou, tak i autobusovou. V nedávné době jsem zasílal
připomínky některých občanů k vlakové dopravě zástupcům Pardubického kraje. Dále byl
konzultován autobusový spoj do Mladkova. Dalším tématem poslední doby je uzavření čekárny
na vlakové zastávce v Těchoníně, ke které jsou průběžně podávány informace na jednotlivých
jednáních ZO.
NA VĚDOMÍ

8.

Zpráva o činnosti SPOZ za období druhé poloviny roku 2019.
Starosta obce předal slovo předsedkyni SPOZu paní Mgr. Lence Kreuselové, která přednesla
předmětnou zprávu. Zpráva je přílohou č. 5 zasedání ZO.
NA VĚDOMÍ

9.

Informace o uvolnění bytu č. 4 v BD čp. 110 Těchonín – Celné.
Starosta obce uvedl: vzhledem k situaci nastalé v bytě č. 4 v BD čp. 110 Těchonín – Celné jsem
se tuto rozhodl rázně řešit. Došlo k porušení nájemní smlouvy a došlo i k tomu, že byl
demontován plynoměr a elektroměr – ze strany pověřených pracovníků dotčených poskytovatelů
energií. K 31. 1. 2020 byla ukončena nájemní smlouva a byt byl ze strany nájemce obci předán.
Byly provedeny úkony vedoucí ke znovu připojení obou měřidel a tedy k připojení bytu k sítím.
V rámci provedeného převzetí bytu byla konstatována nutnost výměn otopných těles, které byly
v havarijním stavu a některé vlivem koroze tekly. Dále byla konstatována nutnost výměn
vodovodních baterií, také pro jejich havarijní stav. Z bytu byl zcela odstraněn kotel na tuhá
paliva. Veškeré opravy týkající se výměny radiátorů, vodovodních baterií, odstranění kotle na
tuhá paliva provedl pan Jiří Jiráska po předchozím ocenění - vše vč. práce 49.600 ,- Kč vč. DPH.
Nutně musíme ještě vyměnit vchodové dveře do bytu, které jsou již také vlivem stáří
a používáním opotřebené a poškozené.
Co se týče předání bytu a jeho stavu v době předání – kauce ve výši 9.000,- Kč byla celá použita
v souvislosti s úhradou nákladů nutných k odstranění závad a škod, za které odpovídá nájemce.
Byla také provedena zdarma výmalba a uvedení bytu do čistého stavu a nyní je byt připraven
k předání novému nájemníkovi. Nyní je zde osazen pouze plynový kotel. Byla také provedena
zdarma výmalba a uvedení bytu do přijatelného stavu a nyní je byt připraven k předání novému
nájemníkovi.
NA VĚDOMÍ

10.

Přidělení bytu č. 4 v BD čp. 110 Těchonín - Celné novému nájemníkovi.
Starosta obce uvedl: obec vyhlásila pronájem předmětného bytu dne 3. 2. 2020. Do předem
stanoveného termínu, tj. 12. 2. 2020 do 12:00 hod. byly doručeny dvě žádosti. Žádosti jsou
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přílohou č. 6 zápisu ZO. Výsledkem tajného hlasování je přidělení bytu žadateli s číslem 2 dle
pořadí na hlasovacích lístcích.
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USN č. 171 Zastupitelstvo obce na základě tajného hlasování schvaluje přidělení bytu č. 4
BD čp. 110 žadateli č. 2, dle označení na hlasovacích lístcích.
11.

Smlouva o prodeji pozemku parc. č. 82/1 a 911/2 v k. ú. Celné.
Starosta obce uvedl: dne 26. 9. 2018 byl vyhlášen záměr prodeje pozemků, který byl schválen
usnesením ZO č. 128 ze dne 12. 9. 2018. Jedná se o prodej pozemků: část p. č. 911 s novým
číslem parcely 911/2 o výměře 403 m2 a parcelu č. 82/1 o výměře 1 210 m2, vše k. ú. Celné.
V této době byla přijata na obecním úřadě žádost o koupi ze strany manželů Šimkových. Jak
jsme již dříve na jednáních ZO projednávali. Na základě provedeného GP č. 201-172/2018,
ověřeného dne 20. 9. 2018 pod číslem 665/2018 a potvrzeného dne 27. 9. 2018 pod číslem PGP1680/2018-611, byla zaměřena pozemková parc. č. 82/1 a z pozemkové parc. č. 911 byla
oddělena nová pozemková parc. č. 911/2. Hodnota uvedených pozemkových parcel byla
stanovena na základě provedeného odborného posudku č. 22/2019 ze dne 22. 11. 2019, který
provedla Ing. Jana Vogelová, Jamné nad Orlicí čp. 149 na částku 60. 600,- Kč. Náklady spojené
s převodem nemovitosti, odborný posudek, ½ nákladů na vyhotovení geometrického plánu,
náklad na návrh na vklad, vyhotovení kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva
věcného a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující. Prodávající obec
a kupující tyto skutečnosti potvrzují. Po vyúčtování nákladů bude prodávajícím vystavena
faktura se splatností 14 dnů od data vystavení. Návrh kupní smlouvy je přílohou č. 7 zápisu ZO.
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USN č. 172 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemkových parcel číslo 82/1 a 911/2
o celkové výměře 1 210 m2 v k. ú. Celné manželům Ladislavu Šimkovi, bytem Těchonín 76,
a Evě Šimkové, bytem Celné 58, zřízení předkupního práva věcného a kupní smlouvu.
12.

Smlouva o prodeji pozemku parc. č. 624/6 v k. ú. Těchonín.
Starosta obce uvedl: Dne 26. 9. 2018 byl vyhlášen záměr prodeje pozemků, který byl schválen
usnesením č. 124 ze dne 12. 9. 2018. Jedná se o prodej pozemku parc. č. 624/6 o výměře 2100
m2 v k. ú. Těchonín. V této době byla přijata na obecním úřadě žádost o koupi ze strany pana
Příhody. Jak jsme již dříve na jednáních ZO projednávali. Na základě provedeného GP č. 533153/2019, ověřeného dne 20. 9. 2018 pod číslem 837/2019 a potvrzeného dne 27. 9. 2018 pod
číslem PGP- 1680/2018-611, byla zaměřena pozemková parc. č. 624/6 ,ze které byla oddělena
nová pozemková parc. č. 624/8 o celkové výměře 74 m2, která zůstane v majetku obce
Těchonín. K prodeji tedy připadla pozemková parc. č. 624/6 o výměře 2026 m2. Hodnota
uvedené pozemkové parcely byla stanovena na základě provedeného odborného posudku
č. 21/2019 ze dne 22. 11. 2019, který provedla Ing. Jana Vogelová, Jamné nad Orlicí čp. 149 na
částku 76. 120,- Kč.
Náklady spojené s převodem nemovitosti, odborný posudek, ½ nákladů na vyhotovení
geometrického plánu, náklad na návrh na vklad, vyhotovení kupní smlouvy a smlouvy o zřízení
předkupního práva věcného a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující.
Prodávající obec a kupující tyto skutečnosti potvrzují. Po vyúčtování nákladů bude prodávajícím
vystavena faktura se splatností 14 dnů od data vystavení. Návrh kupní smlouvy je přílohou
č. 8 zápisu ZO.
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USN č. 173 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemkové parcely 624/6 o výměře 2100
m2 v k. ú. Těchonín Ing. Lubomíru Příhodovi, bytem 5. května 6/1188, Praha 4 a zřízení
předkupního práva věcného a kupní smlouvu.
13.

Informace k výmalbám společných prostor bytového domu čp. 171 a čp. 172.
Starosta obce uvedl: v rámci zateplování BD bylo ujednáno, že dojde také k opravám omítek
a výmalbám ve společných prostorách. První zateplené budovy byly BD čp. 171 a 172 Těchonín.
Proto jsme přistoupili k první realizaci u těchto domů. Zde jsme do oprav omítek nezahrnuli
sklepní prostory. Před zahájením prací jsem provedl průzkum trhu ke zjištění ceny za opravy
omítek společných prostor v těchto domech. Tyto práce byly provedeny zvlášť, každý dům jako
samostatný stavební objekt. Nejvýhodnější nabídku předložil pan Andrej Lukáč, kdy na jeden
dům vyčíslil práce na částku 40. 000,- Kč vč. DPH. Práce byly již provedeny a výmalba byla ze
strany obce převzata. Při výmalbách nevznikly žádné více ani méně práce.
NA VĚDOMÍ

14.

Informace k zahájení prací v rámci akce: „Energetické úspory v bytových domech – obec
Těchonín – část 1A“ pro bytové domy čp. 178, 179, 180 Těchonín.
Starosta obce uvedl: dne 11. 12. 2019 došlo k podpisu smlouvy o dílo se společností, která
podala nejvýhodnější nabídku, tedy se společností KPV SYSTÉM s.r.o.. V souladu se smlouvou
o dílo, bylo předáno staveniště a zahájena stavba. Na koordinační schůzce, která proběhla dne
31. 1. 2020, bylo při zaměřování oken zjištěno, že okna a balkonové sestavy jsou zabudována se
skrytým ocelovým rámem. Po konzultaci s AD a následně dne 7. 2. 2020 na 1 KD, bylo
dohodnuto, že k eliminaci tepelných mostů a dodržení energetického posudku musí dojít
k demontáži tohoto ocelového rámu. Dále bylo dohodnuto, že oproti vyprojektovanému umístění
oken do líce pláště budovy, budou okna osazena do stávajícího stavebního otvoru. Na základě
těchto zjištění a dohodnutých postupů vzniknou vícenáklady spojené s demontáží ocelového
rámu, úpravou ostění a začištění vnitřních omítek, změnou rozměrů vnitřních a vnějších parapetů
apod..
V současné době dochází také k vypořádání připomínek týkajících se vyprojektovaného řešení
balkonových těles vč. nového provedení zábradlí. Čekáme na posouzení projektanta a vyjádření
realizační firmy. Předpokládáme, že i zde dojde k navýšení ceny, oproti původnímu stavu. Toto
nacenění, dosud neznáme. V rámci 1 KD, bylo rovněž diskutováno provedení zateplení
sklepních stropů, kde došlo ke změně vůči PD – a to z technického a estetického hlediska, kdy
by bylo špatně proveditelné v dostatečné kvalitě zateplení stropu sádrokartonovými podhledy
a minerální vatou. Po konzultaci s AD a projektantem byl odsouhlasen návrh zhotovitele a tedy
použití příkladně - TI lamel Thermal, kdy se jedná o desky z minerální vaty s povrchovou
pevnou úpravou. Tato změna nemá vliv na cenu této položky.
Nutno podotknout, že není vyloučeno, že dojde ze strany poskytovatele dotace k zohlednění
uvedených změn a k jejich vyhodnocení a zařazení mezi uznatelné náklady realizace. V takovém
případě by došlo k poměrnému dotačnímu spolufinancování. V rámci předchozích etap
„zateplovaček“ jsme se nemuseli vyrovnávat s řešením takovýchto problému, protože předmětné
domy nebyly osazeny balkóny a jednalo se o jednoduché realizace, kdy příkladně u čp. 166
nedošlo ani k výměně oken.
NA VĚDOMÍ

15.

Informace o proběhlém přezkoumání hospodaření obce Těchonín ze strany Pardubického
kraje.
Starosta obce uvedl: dne 7. 2. 2020 bylo provedeno konečné přezkoumání hospodaření obce za
období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. V rámci přezkoumání nebyly zjištěny žádné nedostatky.
NA VĚDOMÍ
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16.

Informace o termínu veřejného bruslení – HC Těchonín.
Starosta obce uvedl: dle předchozí dohody jsem byl informován ze strany Michala Ordoše, že
dne 16. 2. 2020 proběhne od 15:15 hod. další veřejné bruslení pro děti a dospělé z Těchonína
v hale zimního stadionu v Lanškrouně. Vstupné pro dospělé je 30,- Kč a děti zdarma.
NA VĚDOMÍ

17.

Žádost o koupi či pronájem části pozemku parc. č. 597/1 v k.ú. Těchonín.
Starosta obce uvedl: dne 6. 2. 2020 byla ze strany Jaroslava Chládka na Obecní úřad Těchonín
doručena žádost o prodej nebo pronájem části parc. č. 597/1 v k. ú. Těchonín. S obsahem této
žádosti Vás nyní seznámím, viz. příloha č. 9 zápisu ZO. Doplnil bych k tomu, že v případě
prodeje žádané části parcely bude muset dojít k vyhotovení geometrického plánu, návrhu dělení,
vyhotovení znaleckého posudku, kupní smlouvy a dále i vkladu na katastrální úřad. Všechny
náklady by tedy žadatel hradil v plné výši. Je zde přítomen i žadatel, může se k této žádosti ještě
vyjádřit, doplnit ji. Myslím, že nás čas netlačí, tedy si můžeme nechat prostor pro seznámení se
se situací na místě a o věci hlasovat až na následujícím zasedání. Domnívám se, že prodeji v tuto
chvíli nic nebrání. Nicméně než bychom hlasovali o vyhlášení záměru prodeje, je potřeba mít
vyhotovený GP s návrhem dělení parcel a až poté hlasovat o záměru prodeje oddělené parcely
dle konkrétní výměry a označení, tedy v tuto chvíli bych navrhoval, pro jistotu žadatele, hlasovat
o souhlasu s vyhotovení GP, kde bude nově oddělena parcela, která bude následně předmětem
dalšího rozhodnutí ZO. Jak bylo uvedeno, vše bude hradit žadatel.
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SCHVALUJE

USN č. 174 Zastupitelstvo obce schvaluje provedení geometrického plánu s návrhem dělení
parcel zadané žadatelem.
18.

Žádost o poskytnutí příspěvku na činnost kynologického klubu Jablonné nad Orlicí.
Starosta obce uvedl: dne 12. 2. 2020 byla na obecní úřad doručena žádost o poskytnutí
finančního příspěku. S obsahem žádosti Vás nyní seznámím, viz. příloha č. 10 zápisu ZO.
Navrhuji příspěvek ve výši 4000,- Kč. Myslím si, tokový příspěvek bychom mohli odsouhlasit,
nejen proto, že paní Krejčová vždy bez nároku na odměnu své psí šampióny prezentovala
veřejnosti.
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USN č. 175 Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost kynologického klubu
Jablonné nad Orlicí ve výši 4 000,-Kč.
19.

Informace k výlukovému jízdnímu řádu.
Starosta obce uvedl: K tomuto bodu podá informaci místostarosta obce, tímto mu předávám
slovo.
 Místostarosta obce informoval o výlukových řádech, které budou vyvěšeny na
elektronických úředních deskách. Jedná se o vlakový výlukový řád a o návrh
autobusového řádu, ke kterému se budou moci vyjádřit občané prostřednictvím obce.
NA VĚDOMÍ

20.

Diskuse.
 Starosta obce uvedl: Dne 29. 2. projde naší obcí tradiční Masopustní průvod. Tímto vás
všechny zvu do průvodu, aby veselí maškar i letos bylo mocné a silné. Průvod vyjde od
obecního úřadu v 10:00 hod., následně projde centrem obce Těchonín a vydá se do
Hluchova. Z Hluchova pak kolem odbočí doprava kolem místní školky a dále se vydá
směrem k dolní části Těchonína. Svou pouť zakončí na náměstíčku v Celném, kde se
poveselí s občany této místní části. Ukončení masopustního průvodu proběhne v místní
Zápis ze zasedání ZO Těchonín - stránka 7 z 8



hasičské zbrojnici.
Také zvu všechny přítomné na následující řádné jednání zastupitelstva obce, které se
uskuteční dne 18. 3. 2020 od 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.



Zpráva o prodeji přívěsného vozíku:
Dle předchozího rozhodnutí zastupitelstva obce byl zveřejněn záměr prodeje. Je několik
zájemců. Prodej proběhne obálkovou metodou. O věci budeme rozhodovat na
následujícím jednání zastupitelstva obce.



Zastupitel Karel Vencl uvedl k orientačnímu osvětlení: Podal informaci k provozu
orientačního a veřejného osvětlení v obci. Co se týče jednotlivých poruch, tyto budou
opraveny do konce února.

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

……………………
Chládek Jaroslav

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