Obec Těchonín
Těchonín 80, 561 66

Zápis ze zasedání ZO konaného dne 13. 02. 2019
v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Těchonín od 18:00 hod. do 19:30 hod.
Přítomno zastupitelů:
Omluveni:
Přítomno občanů:
Přítomno hostů:
Ověřovatelé:
Zapisovatel:

10/11
Vlastimil Všetička, Karel Vencl (omluvený pozdní příchod 10 min)
3
Martin Olšar, Jaroslav Chládek
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 zápisu.
2. Úkol z minulého zasedání.
3. Zpráva inventarizační komise.
4. Úvěrová smlouva s KB.
5. Rozpočet obce na rok 2019.
6. Zajištění dopravní obslužnosti obce na rok 2019.
7. Informace o možnostech poskytování služeb pečovatelské služby Jablonné nad Orlicí.
8. Informace k možnosti pořádání poutě v Těchoníně.
9. Poděkování za proběhlou Tříkrálovou sbírku 2019.
10. Informace o přehledu příjmu použitých oděvů spol. TextilEco s.r.o..
11. Informace k odměňování zastupitelů obce dle zákona.
12. Informace o konání mimořádného jednání zastupitelstva obce dne 20.2.2019.
13. Diskuse.
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SCHVALUJE

USN č. 58 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce dle
předloženého návrhu.
2.

Úkol z minulého zasedání zastupitelstva obce.
Starosta obce uvedl: Z předešlého jednání zastupitelstva obce vzešel úkol pro zastupitele obce
a pro mě samého a to – zamyslet se nad možností dalšího užívání vozidla zn. Peugeot
a přívěsného vozíku v majetku obce. K tomuto osobně přednesl pouze v krátkosti svůj názor.
Protože máme vyřešenu dopravu starosty obce, tak opakuji můj předešlý návrh – tedy zveřejnit
záměr prodeje Vozidla zn. Peugeot vč. popisu, vyčkat reakcí zájemců s nabízenou částkou, (mít
vyhrazenu možnost odstoupit od prodeje), v případě nezájmu vozidlo zrušit a ukončit tak jeho
provoz u obce. Co se týče přívěsného vozíku, pak bych volil stejný postup. Avšak nejdříve bych
prověřil, zda tu není možnost užívat jej v rámci provozu techniky zvažované pro zimní údržbu.
Co se týče stanovení hranice výše ceny, která by pro nás byla rozhodná. (zejména u přívěsného
vozíku) tu bych zajistil u třech nezávislých prodejců z regionu. (autobazary). Zabýval jsem se
i myšlenkou tento majetek převést místním SDH. Nicméně jsem zjistil, že zájem o vozík
nemají. Prosím o Vaše návrhy a podněty.
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Po krátké diskusi zastupitelů k tomuto bodu jednání byly navrženy kroky následujícího postupu:
1) Zveřejnit záměr prodeje techniky
2) Zajistit odhad techniky, za jakou cenu je možné ji prodat.
3) Prověřit zájem o koupi vozíku a auta od občanů nebo spolků Těchonína.
4) V případě vozíku ještě jednou zvážit jeho využitelnost pro potřeby obce s ohledem na možné
využití v rámci zvažovaného nákupu techniky pro zimní údržbu.
NA VĚDOMÍ

3.

Zpráva inventarizační komise.
Starosta obce uvedl: Na řádném jednání zastupitelstva obce Těchonín, které se konalo dne
14.11.2018 bylo uloženo kontrolnímu výboru, v čele s předsedou panem Ing. Alešem
Nepustilem, provedení inventarizace majetku naší obce v období dle plánu inventur od 1. 12.
2018 do 31. 1. 2019 a zároveň mu byl předán příkaz k této inventarizaci. Předseda kontrolního
výboru Ing. Aleš Nepustil seznámil zastupitele se zápisem z inventarizační komise, viz. příloha
č.1 zápisu ZO.
Z kontroly vyplynulo, že již dokončené stavby nejsou zařazeny do užívání a to: veřejné
osvětlení ke garážím a do Stanovníků a otopná soustava ZŠ.
 Starosta obce a zastupitel Karel Vencl uvedli, že v brzké době budou dokončeny
kolaudační řízení k těmto stavbám a majetek bude uveden do užívání. O tomto budou
informovat zastupitele na následujících zasedáních zastupitelstva obce.
NA VĚDOMÍ

4.

Úvěrová smlouva s KB.
Starosta obce uvedl: Na předchozích jednáních zastupitelstva obce jste byli informování
o našem postupu při výběru vhodného bankovního ústavu, který by nám předložil návrh
úvěrové smlouvy pro poskytnutí finančních prostředků do rozpočtu naší obce. Byl schválen
bankovní ústav Komerční banka a.s.. Nyní máme tuto smlouvu – v této fázi návrh smlouvy
o úvěru registrační číslo 99022469873 na částku 3.500.000,- Kč, viz. příloha č. 2 zápisu ZO,
předloženu k projednání a schválení. Seznámím Vás s hlavními bod. Dále bych požádal
o komentář paní účetní.




Účetní paní Žofková uvedla: Došlo ke změně v návrhu úvěrové smlouvy a to v bodě
8.1.4, kdy banka požaduje při odkládací podmínce čerpání jak smlouvu o poskytnutí
dotace, tak rozhodnutí příslušného orgánu o poskytnutí dotace z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury.
K tomuto starosta uvedl: SFDI stále ještě nemají vzory smluv na rok 2019, čekají je
každým dnem. Tato skutečnost nebude mít vliv na podepsání smlouvy o úvěru s KB.
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SCHVALUJE

USN č. 59 Zastupitelstvo obce schvaluje podpis Smlouvy o úvěru registrační číslo
99022469873 s Komerční Bankou a.s. na částku 3.500.000,- Kč.
5.

Rozpočet obce na rok 2019.
Starosta obce uvedl: Na základě předchozích jednání zastupitelstva obce bychom dnes měli
schválit rozpočet pro letošní rok, který je ve výši 27, 343 mil. Kč. Návrh rozpočtu byl řádně
vyvěšen na úředních deskách a to od 17. ledna 2019. Od občanů žádné připomínky doručeny
nebyly a do dnešního dne ani od zastupitelů obce. Doba, po kterou bylo možné se s návrhem
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rozpočtu obce seznámit, byla dle mého názoru přiměřená a dostatečná. Přes to bych se chtěl
nyní zeptat předsedů kontrolního výboru, finančního výboru, všech zastupitelů a přítomných
občanů, zda mají k rozpočtu nějaké připomínky?
 Zastupitel Jaroslav Chládek uvedl: rozpočet obce jsme projednali na finančním výboru
dne 8.2.2019, viz. záznam z jednání FV, příloha č. 3 zasedání ZO. Nemáme k němu
žádné připomínky.
 Zastupitel Karel Vencl vznesl dotaz na Mgr. Lenku Kreuselovou, zda-li věcné dary
určené jubilantům jsou ve stejné cenové relaci.
 Zastupitelka Mgr. Lenka Kreuselová uvedla, že dary jsou dle výše jubilea v rozmezí cca
400-500 Kč.
 Zastupitel Karel Vencl apeloval na zástupce obce vzhledem k plánovanému úvěru obce
na větší hospodárné nakládání s prostředky obce.
 Starosta Josef Sedláček reagoval souhlasně a ujistil zastupitele, že obec bude podnikat
kroky, které nebudou v rozporu rozvoje obce a zároveň budou ve jejich finančních
možnostech. Zároveň se bude obec samozřejmě snažit o nejhospodárnější řešení daných
kroků se kterými je a bude zastupitelstvo obce vždy a včas seznámeno.
 Občan Václav Motyčka uvedl: se členy ASPV jsme projednávali činnost spolku HC
Těchonín a navrhujeme zastupitelům zvážit vyplacení jejich příspěvku z rozpočtu obce.
 Starosta Josef Sedláček uvedl: se zástupci HC Těchonín jsem mluvil a vyzval jsem je
k jednání se zástupci ASPV. Tyto kroky jsem učinil osobně. O případné neshodě mě
měli informovat. Jedná se především o spolupráci při úpravě ledové plochy pod školou.
Do dnešního dne jsem neměl žádné informace a domníval jsem se, že spolupráce
funguje.
 Zastupitel Jan Leicht uvedl: hovořil jsem se zástupcem ASPV s Janem Leichtem starším
a k naplnění domluvy nedošlo.
 Občan Hrdina Roman uvedl: SDH Těchonín pořádali akci bruslení dětí s rodiči v kryté
hale v Lanškrouně. Dohodli se ze zástupci HC Těchonín o spolufinancování této akce,
ale tato dohoda také zatím nebyla naplněna.
 Zastupitel Olšar Martin uvedl: z mého pohledu Těchonín nepotřebuje propagaci ve
formě dresů a zmínkách o úspěších nebo neúspěších hokejistů, kteří kromě těchto
činností nedělají pro obec nic. Navrhuji, aby se podíleli aktivně na organizování akcí
typu zmíněných výše nebo nepřiznání příspěvku z rozpočtu obce.
 Starosta obce uvedl: na základě zjištěných skutečností navrhuji v tuto chvíli z důvodu
potřeby schválit rozpočet obce na rok 2019, vypustit příspěvek HC Těchonín
z navrhovaného rozpočtu a schválit ho v této nové podobě. Zároveň budu iniciovat
schůzku se zástupci HC Těchonín, kde projednáme společné řešení a možnosti jejích
spolupráce s obcí, potažmo ostatními spolky v obci ke spokojenosti všech. Úplně bych
nezavrhoval možnost pouhé reprezentace obce Těchonína, určitě se najde i početná
skupina jejich příznivců z řad občanů naší obce. Toto uvádím i proto, že reprezentace
obce na venek není nepodstatná. Pevně doufám, že na základě jednání dojde k následné
dohodě s HC Těchonín v „kulturním životě pro Těchonín“ a následnému
znovuprojednání možnosti udělení finanční podpory ze strany obce.
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SCHVALUJE

USN č. 60 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Těchonín na rok 2019 jako
schodkový, s příjmy ve výši 21.466.000,- Kč a výdaji ve výši 27.323.000,- Kč se zrušením
částky 20.000,- Kč pro TJ Sokol Těchonín oddíl HC Těchonín v paragrafu 3419 Ostatní
tělovýchovná činnost v položce 5222 neinvestiční transfery spolkům. Schodek pokryje
přebytek hospodaření z předchozích let a smluvně zabezpečený úvěr.
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6.

Zajištění dopravní obslužnosti obce na rok 2019.
Starosta obce uvedl: Na tomto místě bych měl přednést informace týkající se zajištění dopravní
obslužnosti naší obce v roce 2019. Vzhledem k tomu, že jsem od Vás zastupitelů, ani od občanů
nezaznamenal žádné připomínky k dopravní obslužnosti, považuji tedy dopravní obslužnost
naší obce za dostatečnou. Snad jediná připomínka byla k již dříve projednávané připomínce ke
spěšnému vlaku č. 1950. Na naše připomínky, týkající se možnosti zastaveni i v naší obci nám
bylo sděleno, že naší připomínku budeme moci zmínit při připomínání návrhu nového jízdního
řádu, k čemuž dojde v následné době. Pokud někdo víte o problému, který by se týkal tohoto
bodu, prosím sdělte mi ho a stejně tak může učinit kdokoliv v průběhu celého roku.
NA VĚDOMÍ

7.

Informace o možnostech poskytování služeb pečovatelské služby Jablonné nad Orlicí.
Starosta obce uvedl: Dne 30.1.2019 byl na náš úřad doručena písemnost z MěÚ Jablonné nad
Orlicí týkající se poskytování tamější pečovatelské služby., viz. příloha č. 4 zápisu ZO. Tuto
písemnost jsem rozeslal mezi podklady zastupitelům obce a je ke stažení na našich webových
stránkách v sekci odkazy. Nyní Vás v kostce seznámím s jejich nabízenými službami.
Písemnosti jsou přílohou zápisu dnešního ZO. Vzhledem k tomu, že zítra se setkám i s místním
klubem důchodců a těchto možnostech je budu informovat.
NA VĚDOMÍ

8.

Informace k možnosti pořádání poutě v Těchoníně.
Starosta obce uvedl: Dne 23.1.2019 mi byl po předchozím telefonátu doručen email týkající se
možnosti pořádání pouti v centru naší obce, viz. příloha č. 5 zápisu ZO. Sami posuďte, zda je
tato nabídka vhodná ke zvážení. Já osobně se této akci nebráním, ale pravdou je, že nemám
zkušenost z předchozích dob. Co si o možnosti spolufinancování pouti a možné podpory
kulturní akce pro děti myslíte?
 Zastupitelé obce se vyjádřili k dotaci negativně. Doporučují obci nepřispívat žádným
paušálem provozovateli, ale zároveň nejsou proti, aby provozovatel atrakcí přijel a dané
atrakce provozoval ve své režii za jeho stanovený poplatek jednotlivým zájemcům o tyto
atrakce.
NA VĚDOMÍ

9.

Poděkování za proběhlou Tříkrálovou sbírku 2019.
Starosta obce uvedl: Nyní bych Vás seznámil s obsahem děkovného dopisu Oblastní charity
ÚO, viz. příloha č. 6 zápisu ZO.
NA VĚDOMÍ

10.

Informace o přehledu příjmu použitých oděvů spol. TextilEco s.r.o.
Starosta obce uvedl: Tímto bych Vás chtěl pouze informovat o tom, že bylo do nádoby v naší
obci umístěné u prodejny Konzum shromážděno za celý uplynulý rok 1.2785 kg oděvů, čímž
bylo přispěno na dobrou věc. Podrobnosti k dalšímu využití či zpracování těchto použitých
textilních výrobků je možné vyčíst na stránkách setrimeplanetu.cz.
NA VĚDOMÍ

11.

Informace k odměňování zastupitelů obce dle zákona.
Starosta obce uvedl: Na tomto místě bych rád upozornil na možnost znovu projednání výše
odměn zastupitelů obce. V době nedávné jsme poměrně obšírně probrali problematiku
schvalování výše odměn, jejich skladbu a odůvodnění. Již v době po schvalování jsme se sešli
s předsedou finančního výboru a předsedou kontrolního výboru, kdy jsme tuto věc probrali
a vyšlo z tohoto jedno doporučení. Doporučení znělo, že odměny zastupitelů obce Těchonín
zůstanou pro celé volební období ve stejné výši a nebude docházet k jejich dalšímu navyšování.
Já se s tímto ztotožňuji, a pokud se nic nezměnilo, pouze Vás tímto informuji o skutečnosti, že
tuto věc nemusíme schvalovat, protože pokud nedojde k projednání, výše odměn zůstávají tyto
nezměněné. Myslím, že k tomuto bodu bylo již řečeno vše.
NA VĚDOMÍ
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12.

Informace o konání mimořádného jednání zastupitelstva obce dne 20.2.2019.
Starosta obce uvedl: Nutnost svolat mimořádné jednání zastupitelstva obce je vyvolána
potřebou projednání stavební akce: „Stavební úpravy hospodářské části domu čp. 166
Těchonín“. Mimořádné jednání zastupitelstva bude ve 20:00 hodin. Před tímto jednáním bude
svoláno od 19:00 hod. pracovní jednání zastupitelů obce.
NA VĚDOMÍ

13.

Diskuse:
 Pozvánka na divadelní představení Divadelní spolku Bouda.
Starosta obce uvedl: Divadelní spolek Bouda nastudoval hru F.R.Čecha – Dívčí válka,
kterou představí na svém představení dne 16.2.2019 od 19:00 hod. v kinosále restaurace
U Mostu v Těchoníně. Myslím, že pokud si uděláte čas, jistě se budete dobře bavit,
protože Divadelní spolek Bouda je již několik let značkou dobré zábavy. Občerstvení je
zajištěno. Vstupné – dospělí 60,- Kč a děti za polovic.


Pozvánka na dětský karneval
Starosta obce uvedl: Na témže místě se dne 17.2.2019 od 14:30 hod. uskuteční
balónkový karneval pro děti. Pro děti je nachystáno spousta cen a soutěží.



Zastupitel Jaroslav Chládek v krátkosti seznámil s dalšími body záznamu jednání
finančního výboru ze dne 8.2.2019,viz. příloha č. 3 zápisu ZO, který zmiňoval už v bodu
5. Rozpočet obce na rok 2019.



Zastupitel Karel Vencl upozornil na zahrnutí elektrického rozvaděče sněhem u kinosálu
v blízkosti kontejnerů ve spodní části obce. Požádal o sjednání nápravy tohoto stavu.
Zastupitel Jiří Junek reagoval, že se to pravděpodobně stalo jeho vinou při vyhrnování
nadměrného množství sněhu a zjedná nápravu.




Zastupitel Karel Vencl uvedl: máme nahlášeny dvě poruchy veřejného osvětlení,
poprosil bych občany prostřednictvím svých zastupitelů o nahlášení dalších možných
poruch z důvodu plánované opravy osvětlení, které by mělo proběhnout v měsíci březnu
z vysokozdvižné plošiny.



Zastupitel Jaroslav Chládek poděkoval členům SDH Těchonín za organizaci akce
společného bruslení rodičů s dětmi pro těchonínské občany uskutečněnou v kryté hale
v Lanškrouně.
NA VĚDOMÍ
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Ověřovatelé zápisu:
……………………
Olšar Martin

……………………
Karel Vencl

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