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Obec Těchonín
Těchonín 80, 561 66
Zápis ze zasedání ZO Těchonín konaného dne 14. 4. 2021
ve školní jídelně od 18:00 hod. do 19:45 hod.

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

11/11
0
5
0
Jan Leicht, Mgr. Ivanka Špinlerová
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.
- zpráva předsedy Kontrolního výboru
3. Zpráva velitele JPO SDH Těchonín.
4. Informace o zajištění očkování psů.
5. Informace k zajištění úpravy obce – sečení a úklidu veřejných prostranství a hřbitovů.
6. Informace k předání bytu č. 3 v čp. 180 Těchonín ze strany zhotovitele.
7. Přidělení bytu č. 3 v čp. 180 Těchonín.
8. Přidělení bytu č. 2 v čp. 71 Těchonín.
9. Rozpočtové opatření č. 1/2021.
10. Informace o podání žádosti o dotace do dotačních titulů MF pro akce: „Energetické
úspory objektu školní jídelny, Těchonín č. p. 188“ a „Vestavba bytů ve 2 NP objektu
školní jídelny Těchonín č. p. 188“.
11. Výběr dodavatele dopravního vozidla k akci: „Pořízení nového dopravního automobilu
pro JSDH Těchonín“ registrované MV- GŘ HZS ČR pod číslem 014D262001300.
12. Výběr dodavatele materiálního vybavení členu JPO a vybavení hasičské zbrojnice k akci:
„Podpora JPO SDH Těchonín – zkvalitnění zázemí, vybavení a podpora činnosti“.
13. Záměr směny části poz. parc. č. 1138 v k. ú. Těchonín o výměře 90m2.
14. Záměr bezúplatného vypůjčení části poz. parc. č. 233/1 v k. ú. Těchonín o výměře 0,68 m2
v k. ú. Těchonín za účelem umístění automatu pro výdej zásilek.
15. Žádost občanů místní části Celné o znovu projednání úpravy zpevněné plochy na
náměstíčku v Celném.
16. Výběr TDI a koordinátora BOZP pro akce: „Energetické úspory objektu školní jídelny,
Těchonín č. p. 188“ a „Vestavba bytů ve 2 NP objektu školní jídelny Těchonín č. p. 188“.
17. Výběr zhotovitele pro akci: „Oprava omítek společných prostor BD Těchonín čp. 178, 179
a 180 vč. nátěrů schodišťových zábradlí“.
18. Žádost společnosti Intercolor a. s. o finanční podporu rodiny Kocourkových v rámci
Sbírky pro Verunku.
19. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s..
20. Diskuse.
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SCHVALUJE

USN č. 308 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce dle
předloženého návrhu.
2.

Úkol z minulého zasedání.
Starosta obce uvedl: z minulých zasedání vyplynuly tyto úkoly:
-

zpráva předsedy Kontrolního výboru
Tímto předávám slovo předsedovi Kontrolního výboru panu Ing. Aleši Nepustilovi a žádám
jej o přednes zprávy, viz. příloha č. 1 zápisu ZO.
NA VĚDOMÍ

3.

Zpráva velitele JPO SDH Těchonín.
Starosta obce uvedl: zpráva byla doručena k rukám přítomného starosty SDH Těchonín Romanu
Hrdinovi, který je přítomen na dnešním jednání zastupitelstva obce a proto jej žádám o přednes
zprávy za velitele JPO SDH Těchonín, viz. příloha č. 2 zápisu ZO.
NA VĚDOMÍ

4.

Informace o zajištění očkování psů.
Starosta obce uvedl: na základě zkušenosti z předchozího roku a s ohledem na současnou
epidemiologickou situaci v ČR bude zajištěno očkování psů formou osobní domluvy s MVDr.
Evou Šimkovou, tel: 734808078, zájemci mohou jmenovanou osobně kontaktovat a domluvit se
na očkování psů a koček. V rámci informovanosti bude zveřejněn informační leták.
NA VĚDOMÍ

5.

Informace k zajištění úpravy obce – sečení a úklidu veřejných prostranství a hřbitovů.
Starosta obce uvedl: všechny činnosti budou prováděny dle dosud zavedených zvyklostí
s ohledem na současnou situaci. Průběžně dochází k úklidu veřejných prostranství a začínají práce
spojené se sečením travnatých ploch. Dle předchozí dohody předpokládám provedení nabízeného
výsevu okrasné louky v prostoru chodníku vedoucího od kostela sv. Markéty cca po úroveň domu
čp. 63 Těchonín, kdy tuto by měl zajistit pan K. K. na dohodu o provedení práce.
NA VĚDOMÍ

6.

Informace k předání bytu č. 3 v čp. 180 Těchonín ze strany zhotovitele.
Starosta obce uvedl: dne 11. 2. 2021 byl byt č. 3 v čp. 180 Těchonín předán k provedení
stavebních úprav zhotoviteli, tedy spol. Andrej Lukáč, Těchonín 194, 561 66 Těchonín, IČ:
64804909, následně byly zahájeny veškeré práce. Dne 29. 3. 2021 bylo dílo předáno obci. Při
prováděných pracích byl dodržen jejich rozsah a při realizaci nevznikly žádné více ani méně
práce. Vše bylo provedeno dle rozpočtu. Celková cena byla 380 651,- Kč. Kdo máte zájem, lze
tento byt prohlédnout, než bude přidělen novému nájemníkovi.
NA VĚDOMÍ

7.

Přidělení bytu č. 3 v čp. 180 Těchonín.
Starosta obce uvedl: obec vyhlásila pronájem předmětného bytu dne 30. 3. 2021. Do předem
stanoveného termínu, tj. 14. 4. 2021 do 12:00 hod. byly doručeny 4 žádosti, které bych nyní
přečetl. Doplňuji, že všichni žadatelé jsou uvedeni na rozdaných hlasovacích lístcích. Žádosti jsou
přílohou č. 3 zápisu ZO.
USN č. 309 Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení bytu č. 3 v čp. 180 Těchonín na základě
tajného hlasování žadateli č. 1 dle označení na hlasovacích lístcích.
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8.

Přidělení bytu č. 2 v čp. 71 Těchonín.
Starosta obce uvedl: obec vyhlásila pronájem předmětného bytu dne 10. 2. 2020. Do předem
stanoveného termínu, tj. 10. 3. 2020 do 12:00 hod. bylo doručeno 5 žádostí. Výsledkem tajného
hlasování je přidělení bytu žadateli s číslem 2 dle pořadí na hlasovacích lístcích. Žadatel byl
následně vyrozuměn o rozhodnutí zastupitelstva obce, kdy však sdělil, že o byt již zájem nemá,
neboť si již zajistil jiné bydlení. Navrhuji tedy hlasovat o zrušení usnesení č. 303, kterým byl
přidělen byt na předchozím zasedání ZO.
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SCHVALUJE

USN č. 310 Zastupitelstvo obce ruší USN č. 303 ze dne 17. 3. 2021 o přidělení bytu č. 2 v čp.
71 Těchonín žadateli č. 1. na základě tajného hlasování.
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USN č. 311 Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení bytu č. 2 v čp. 71 Těchonín žadateli č. 1.
na základě tajného hlasování.
9.

Rozpočtové opatření č. 1/2021.
Starosta obce uvedl: rozpočtová změna ze dne 8. 3. 2021 musela být provedena z důvodu přijetí
dotace na akci Energetické úspory v bytových domech čp. 178-180 a nutnosti označení přijatých
finančních prostředků ze státního rozpočtu a ERDF účelovými znaky, nástroji a zdroji v rozpočtu
upraveném. Očekávaná dotace byla 4.530.000 Kč, skutečná 4.325.445,95 Kč. Rozdíl je snížení
finančních prostředků oproti plánu o 204.554,05 Kč. Důvodem bylo zařazení některých nákladů
akce do nákladů nezpůsobilých, viz příloha č. 4 zápisu ZO.
NA VĚDOMÍ

10. Informace o podání žádosti o dotace do dotačních titulů MF pro akce: „Energetické úspory
objektu školní jídelny, Těchonín č. p. 188“ a „Vestavba bytů ve 2 NP objektu školní jídelny
Těchonín č. p. 188“.
Starosta obce uvedl: dne 9. 4. 2021 byly prostřednictvím datové schránky zaslány žádosti o dotace
do dotačních titulů Ministerstva financí, konkrétně do podprogramu 298D2230 – podpora
výstavby a obnovy komunální infrastruktury pro akci: „Vestavba bytů ve 2 NP objektu školní
jídelny Těchonín č. p. 188“ a druhá žádost do podprogramu 298D2280 – Podpora obnovy
a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí pro akci:
„Energetické úspory objektu školní jídelny, Těchonín č. p. 188“. Cena realizace obou akcí
dohromady činí 16. 408 951, 50,- Kč. Částka 14. 657 789,- Kč představuje předpokládaný možný
podíl dotačních zdrojů, a tedy zbývají vlastní zdroje na obě akce, kdy ty se skrývají pod částkou
1. 751 162, 50,- Kč v procentuálním vyčíslení to představuje 10,67%. Předpokládáme však, že se
toto finanční vyjádření bude lehce měnit, pokud uspějeme se svými žádostmi, pak dojde
k posouzení a přepočtům uvedených kalkulací ze strany poskytovatele dotací. V tuto chvíli
nezbývá než věřit, že úspěšní budeme.
NA VĚDOMÍ

11. Výběr dodavatele dopravního vozidla k akci: „Pořízení nového dopravního automobilu pro
JSDH Těchonín“ registrované MV- GŘ HZS ČR pod číslem 014D262001300.
Starosta obce uvedl: na základě předchozích rozhodnutí zastupitelstva obce Těchonín byly dne 18.
3. 2021 rozeslány výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodání
dopravního automobilu DA- L1Z pro obec Těchonín do termínu 1. 4. 2021.
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Nabídky v termínu předložili: (uvedeno od nejvýhodnější nabídky), viz. zpráva z výběrového
řízení veřejné zakázky malého rozsahu a rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky, příloha č. 5
zápisu ZO.
1) Moto Trade VM s.r.o., Choceňské předměstí, Lipová 151, 566 01 Vysoké Mýto, IČ:
28822498 dne 25. 3. 2021 v 13:00 h s nabídkovou cenou 1. 098 890,- Kč vč. DPH.
2) Auto Trutnov s.r.o., Krkonošská 566, 541 01Trutnov, IČ: 25931270 dne 26. 3. 2021 v 13:10 h
s nabídkovou cenou 1. 121 348,- Kč vč. DPH.
3) MALÝ A VELKÝ, spol. s.r.o., Ruská 2877, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 44738633 dne 30.
3. 2021 v 13:05 h s nabídkovou cenou 1. 124 821,- Kč vč. DPH.
4) CARent, a.s., Bělohorská 46, 636 00 Brno – Juliánov, IČ: 63485885 dne 30. 3. 2021 v 13:05 h
s nabídkovou cenou 1. 137 579,- Kč vč. DPH.
Všechny nabídky splnily podmínky zadávacího řízení a výběrovou komisí ve složení Josef
Sedláček, Ladislav Šimek a Roman Hrdina byla zastupitelstvu obce, jako nejvýhodnější nabídka
předložena a doporučena ke schválení nabídka společnosti Moto Trade VM s.r.o., Choceňské
předměstí, Lipová 151, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 28822498 dne 25. 3. 2021 s nabídkovou cenou
1. 098 890,- Kč vč. DPH.
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USN č. 312 Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele dopravního vozidla k akci:
„Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Těchonín“ registrované MV- GŘ HZS
ČR pod číslem 014D262001300, a to Moto Trade VM s.r.o., Choceňské předměstí, Lipová
151, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 28822498 s nabídkovou cenou 1. 098 890,- Kč vč. DPH

Dalším krokem je projednání návrhu Kupní smlouvy s vybraným dodavatelem DA, tedy
společností Moto Trade VM s.r.o., Choceňské předměstí, Lipová 151, 566 01 Vysoké Mýto, IČ:
28822498, viz. příloha č. 6 zápisu ZO.
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USN č. 313 Zastupitelstvo obce schvaluje podpis kupní smlouvy s dodavatelem dopravního
vozidla k akci: „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Těchonín“ registrované
MV- GŘ HZS ČR pod číslem 014D262001300 a to Moto Trade VM s.r.o., Choceňské
předměstí, Lipová 151, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 28822498 s nabídkovou cenou 1. 098 890,Kč vč. DPH
12. Výběr dodavatele materiálního vybavení členu JPO a vybavení hasičské zbrojnice k akci:
„Podpora JPO SDH Těchonín – zkvalitnění zázemí, vybavení a podpora činnosti“.
Starosta obce uvedl: na základě předchozího rozhodnutí zastupitelstva obce Těchonín byl
proveden průzkum trhu, za účelem zajištění 3 cenových nabídek na dodávku zboží a v termínu do
14. 4. 2021 do 12:00 hod. byly doručeny nabídky: (uvedeno od nejvýhodnější nabídky), viz.
zpráva z výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu a rozhodnutí o výběru nejvýhodnější
nabídky, příloha č. 7 zápisu ZO.
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a) Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 3545/42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, která
podala svou nabídku dne 13. 4. 2021 v 10:49 hod. s konečnou cenou 361 412,- Kč vč. DPH
b) D. S. D. Metal plus spol. s.r.o., METAL plus spol. s.r.o., Karlova 282/7, 301 00 Plzeň, IČ:
61776548, která podala svou nabídku dne 12. 4. 2021 v 18:29 hod. s konečnou cenou 366 710,Kč vč. DPH
c) STIMAX International, s. r. o., Emilie Dvořákové 546/7, 415 01 Teplice, IČ: 26780763, která
podala svou nabídku dne 13. 4. 2021 v 15:00 hod. s konečnou cenou 378 393,29,- Kč vč. DPH
Všechny nabídky splnily podmínky zadávacího řízení a výběrovou komisí ve složení Josef
Sedláček, Ladislav Šimek, Roman Hrdina, Vlastimil Všetička a Petr Dušek byla zastupitelstvu
obce, jako nejvýhodnější nabídka předložena a doporučena ke schválení nabídka společnosti
Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 3545/42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, která
podala svou nabídku s konečnou cenou 361 412,- Kč vč. DPH.


Napříč zastupitelstvem následovala diskuse o možnostech dovybavení jednotky SDH
Těchonín, ke kterému docházelo v menší míře vždy. Závěrem vzešlo kladné konstatování
k nutnosti dovybavení, dle již dříve proběhlých diskuzí z předešlých zasedáních
zastupitelstva obce.
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USN č. 314 Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele materiálního vybavení členu JPO
a vybavení hasičské zbrojnice k akci: „Podpora JPO SDH Těchonín – zkvalitnění zázemí,
vybavení a podpora činnosti“ a to požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 3545/42, 586
01 Jihlava, IČ: 27660940, která podala svou nabídku s konečnou cenou 361 412,- Kč vč.
DPH
Dále byl proveden průzkum trhu, za účelem zajištění 3 cenových nabídek na dodávku zboží – 9 ks
šatních skříněk a v termínu do 12. 4. 2021 do 12:00 hod. byly doručeny nabídky: (uvedeno od
nejvýhodnější nabídky), viz. zpráva z výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu a
rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky, příloha č. 8 zápisu ZO.
1) Ladislav Liebich Truhlářství, Těchonín 198, 561 66 Těchonín, IČ: 72840030, který podal
svou nabídku dne 6. 4. 2021 s konečnou cenou 35. 500,- Kč vč. DPH
2) DŘEVOVÝROBA-TRUHLÁŘSTVÍ, Ing. Josef Novák, Dolní Dobrouč 178, IČ: 63198185,
který podal svou nabídku dne 9. 4. 2021 s konečnou cenou 38. 115,- Kč vč. DPH
3) Matyáš, MATYÁŠ Ladislav Truhlářství, Okružní 693, Jablonné nad Orlicí, IČ: 61214515,
který podal svou nabídku dne 7. 4. 2021 s konečnou cenou 40. 656,- Kč vč. DPH
Všechny nabídky splnily podmínky zadávacího řízení a výběrovou komisí ve složení Josef
Sedláček, Ladislav Šimek, Roman Hrdina, Vlastimil Všetička a Petr Dušek byla zastupitelstvu
obce, jako nejvýhodnější nabídka předložena a doporučena ke schválení nabídka společnosti
Ladislav Liebich Truhlářství, Těchonín 198, 561 66 Těchonín, IČ: 72840030, který podal
svou nabídku dne 6. 4. 2021 s konečnou cenou 35. 500,- Kč vč. DPH
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USN č. 315 Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele na dodávku zboží – 9 ks šatních
skříněk a to Ladislav Liebich Truhlářství, Těchonín 198, 561 66 Těchonín, IČ: 72840030,
který podal svou nabídku s konečnou cenou 35. 500,- Kč vč. DPH.

13. Záměr směny části poz. parc. č. 1138 v k. ú. Těchonín o výměře 90m2.
Starosta obce uvedl: zastupitelstvo obce Těchonín na zasedání konaném dne 17. 03. 2021
usnesením č. 288 schválilo záměr směny pozemku: část parc. č. 1138 o výměře 90 m2 v k. ú.
Těchonín. Žadatelé mohli předložit své návrhy směny v písemné podobě do kanceláře obecního
úřadu Těchonín do 12:00 hod. dne 14. 4. 2021. K záměru se přihlásili manželé Liebichovi, kteří ke
směně nabízejí 90m2 z pozemkové parcely č. 350/5 jejíž jsou majiteli, a to ve prospěch obce
Těchonín, a tedy ve prospěch komunikace ležící na parc. č. 1220/1 v k. ú. Těchonín, viz. příloha č.
9 zápisu ZO. Jak je patrné z nahlížení do KN právě taková část parc. č. 350/5 zasahuje do
pozemku komunikace ležící na parc. 1220/1. Náklady na vyhotovení GP budou fakturovány k tíži
žadatele.
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USN č. 316 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny části poz. parc. č. 1138 v k. ú.
Těchonín o výměře 90m2.
14. Záměr bezúplatného vypůjčení části poz. parc. č. 233/1 v k. ú. Těchonín o výměře 0,68 m2
v k. ú. Těchonín za účelem umístění automatu pro výdej zásilek.
Starosta obce uvedl: zastupitelstvo obce Těchonín na zasedání konaném dne 17. 03. 2021
usnesením č. 299 schválilo záměr bezúplatného vypůjčení části poz. parc. č. 233/1 v k. ú.
Těchonín o výměře 0,68 m2 v k. ú. Těchonín za účelem umístění automatu pro výdej zásilek.
Žadatelé mohli předložit své návrhy směny v písemné podobě do kanceláře obecního úřadu
Těchonín do 12:00 hod. dne 14. 4. 2021. K záměru se přihlásila dne 1. 4. 2021 společnost
Zásilkovna s.r.o. se záměrem provozování Z-BOXu – automatu sloužícího k vydávání zásilek
a poskytování dalších služeb.Technická specifikace Z-Boxu viz. příloha č. 10 zápisu ZO.
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USN č. 317 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny bezúplatného vypůjčení části poz.
parc. č. 233/1 v k. ú. Těchonín o výměře 0,68 m2 v k. ú. Těchonín za účelem umístění
automatu pro výdej zásilek.
Dalším krokem je projednání návrhu smlouvy pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho
provozování společností Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ:
28408306, viz. příloha č. 11 zápisu ZO.
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USN č. 318 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh a podpis smlouvy pro umístění Z-Boxu
a spolupráci při jeho provozování společností Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, Libeň,
190 00 Praha 9, IČ: 28408306.
15. Žádost občanů místní části Celné o znovu projednání úpravy zpevněné plochy na
náměstíčku v Celném.
Starosta obce uvedl: na předchozích jednáních zastupitelstva obce jsme se opakovaně vrátili
k možnostem úpravy náměstíčka v Celném, ke které by mohlo dojít v roce 2023 v rámci
zamýšlených dílčích činností spojených s přeložkou NN ze strany ČEZ distribuce a.s.,
rekonstrukcí orientačního osvětlení pro chodce a případně i rekonstrukcí vodovodního řádu
v dotčené lokalitě. Nebudu již rekapitulovat, co tu opakovaně zaznívalo. Po posledním jednání
zastupitelstva obce si vyžádal předseda výboru stavebního a životního prostředí podklady, pro
projednání věci v rámci výboru. Také na místě samém přenesl omyvatelným sprejem na plochu
náměstíčka rozsah diskutovaných změn přibližně dle PD. Nyní bych jej chtěl požádat o tlumočení
postoje stavebního výboru, viz příloha č. 12 zápisu ZO.
Děkuji za zprávu. Také bych chtěl k věci doplnit, že jsem osobně jednal s místními občany a také
místním zemědělcem panem Studeným. S panem Studeným naposledy v pondělí 12. 4. 2021 a dle
jeho slov by mu skutečně přeložený návrh ztížil dopravní obslužnost s ohledem na zemědělskou
techniku, kterou využívá. Padlo několik dalších návrhů, kdy tyto mohu přednést, pokud se chceme
dále zabývat možnou úpravou. Abych předešel dotazům, tak bych rád uvedl na pravou míru jednu
věc. V době, kdy jsme spolu s panem místostarostou požádali o znovu projednání této
problematiky, jsme byli s panem projektantem domluveni na spěšném sdělení specifikace
konečného požadavku na úpravu plochy náměstíčka. Mezi tím jsem však jednal se zástupci
společnosti ČEZ a z našeho jednání vyplynul termín realizace na rok 2023 – tolik na vysvětlenou
k možným dotazům stran časové prodlevy. Nyní tedy k dalším návrhům možné úpravy. Jednou
z diskutovaných podob je jakýsi ostrůvek zeleně v centrální části, ten se však jeví, jako nejméně
vhodný. Dále je tu varianta zeleně bez parkovacích míst, což je dle mého názoru možné řešení,
které zde však omezí možnost parkování, čímž se tento návrh řadí co do praktičnosti také na
konec pomyslného žebříčku. Přirozeně je zde schválená varianta zpevněné plochy v celém rozsahu
formou obnovy živičného povrchu s oddělením prostoru komunikace a zbylé „ostatní plochy“
přejízdnou obrubou. A protože je zde přítomen pan Studený, rád bych ho požádal o vyjádření se
k tomuto bodu jednání, zejména z důvodu, jeho postoje.






Pan Studený uvedl: na vesnici bychom měli pohlížet jako na zemědělské zázemí. A v první
řadě bychom měli myslet na funkčnost úprav a až v druhé řadě na tu estetickou stránku a
netahat sem tyto městské manýry.
Zastupitel Martin Olšar uvedl: já bych vycházel z reálné situace, jak bude zajíždět ta daná
největší technika. V tuto chvíli je na místě sloup veřejného osvětlení, tak na tom místě
samém, může být ostrůvek se stromem.
Pan Studený reagoval: strom bych tam nedával. Vyroste a bude ohrožovat blízké domy.
Navrhuji tam přemístit obecní vývěsky.
Zastupitel Karel Vencl uvedl: jsem rád, že bude náměstíčko ve stejné podobě, v jaké je
nyní. Vždy plnilo hlavně funkci provozně manipulační a tak by to mělo zůstat.
Starosta obce ve své reakci zrekapituloval celý stav projednávání a důvody znovu
projednání tohoto bodu. Dále tlumočil stanovisko projektanta pana Poláčka k jednotlivým
návrhům řešení. Závěrem konstatoval, že základní myšlenkou projednávání tohoto bodu je
snaha udělat v centrální části Celného moderní úpravu s prvky zeleně. Často slýchávám, že
se pro Celné nic nedělá, že by to chtělo taky pro Celné něco udělat apod. Že veškeré
investice jsou směřovány do Těchonína. S tímto názorem kategoricky nesouhlasím,
protože se investice vynakládají dle potřeb a v celé vesnici. I na tomto příkladu je jasně
vidět, že se pro Celné snažíme „něco“ dělat. Já osobně zastávám názor, který často
vyslovuji, že není Těchonín bez Celného, Stanovníků, Hluchova, Dolan, stejně tak není
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Celné bez Těchonína, jsme jedna vesnice. Z diskuze, která probíhá již několik
zastupitelstev je zřejmé, že nechceme nic dělat na úkor spokojenosti našich spoluobčanů a
i proto jsme dali tomuto bodu jednání tolik prostoru. Prostoru, kde se mohli všichni
vyjádřit.
V tuto chvíli bych projednávání tohoto bodu jednání uzavřel, protože z celkové obsáhlé
diskuze k tomuto podstatnému tématu nevyvstaly důvody a argumenty pro další hlasování.
A tím tedy konstatuji, že zůstane podoba náměstíčka i nadále pouze s asfaltovým
povrchem, jak již bylo v minulosti schváleno. Podotýkám, že všechny možnosti projednání
byly v tuto chvíli využity a takto bude finálně potvrzeno zadání ze strany obce k panu
projektantovi, aby v následující době dokončil projektovou dokumentaci. Děkuji všem,
kteří se podíleli na připomínkování a diskuzi vedoucí ke konečnému rozhodnutí nad
budoucí podobou náměstíčka v Celném.

16. Výběr TDI a koordinátora BOZP pro akce: „Energetické úspory objektu školní jídelny,
Těchonín č. p. 188“ a „Vestavba bytů ve 2 NP objektu školní jídelny Těchonín č. p. 188“.
Starosta obce uvedl: na základě provedeného průzkum trhu dne 31. 3. 2021, za účelem zajištění 3
cenových nabídek na dodávku služeb TDI a BOZP pro uvedené akce a v termínu do 7. 4. 2021 do
12:00 hod. byly doručeny nabídky: (uvedeno od nejvýhodnější nabídky), viz. zpráva z výběrového
řízení veřejné zakázky malého rozsahu a rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky, příloha č. 13
zápisu ZO.
d) FORENTA s.r.o., Na Bělisku 1229, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 25963082, která podala
svou nabídku dne 6. 4. 2021 v 10:50 hod. s konečnou cenou pro TDI ve výši 475. 832,50,Kč vč. DPH a pro koordinátora BOZP ve výši 118. 580,- Kč
e) Ing. Lukáš Oma, Kasaličky 59, 53341 Kasalice, IČ: 04888634, která podala svou nabídku dne
6. 4. 2021 v 14:17 hod. s konečnou cenou pro TDI ve výši 480. 000,- Kč vč. DPH a pro
koordinátora BOZP ve výši 169. 000,- Kč
f) J2B inženýring s.r.o., Jana Masaryka 1354, 500 12 Hradec Králové, IČ: 07256337, která
podala svou nabídku dne 6. 4. 2021 ve 15:33 hod. s konečnou cenou pro TDI ve výši 529.
980,- Kč vč. DPH a pro koordinátora BOZP ve výši 163. 350,- Kč
Všechny nabídky splnily podmínky zadávacího řízení a výběrovou komisí ve složení Josef
Sedláček, Ladislav Šimek, Jiří Junek, byla zastupitelstvu obce, jako nejvýhodnější nabídka
předložena a doporučena ke schválení nabídka společnosti FORENTA s.r.o., Na Bělisku 1229,
562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 25963082, která podala svou nabídku dne 6. 4. 2021 v 10:50 hod.
s konečnou cenou pro TDI ve výši 475. 832,50,- Kč vč. DPH a pro koordinátora BOZP ve
výši 118. 580,- Kč
Smlouvu se společností FORENTA s.r.o., Na Bělisku 1229, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 25963082,
budeme projednávat na následujícím zasedání zastupitelstva obce. K realizaci dojde v návaznosti
na získání dotací.
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USN č. 319 Zastupitelstvo obce schvaluje výběr TDI a koordinátora BOZP pro akce:
„Energetické úspory objektu školní jídelny, Těchonín č. p. 188“ a „Vestavba bytů ve 2 NP
objektu školní jídelny Těchonín č. p. 188“ a to FORENTA s.r.o., Na Bělisku 1229, 562 01
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Ústí nad Orlicí, IČ: 25963082, která podala svou nabídku dne 6. 4. 2021 v 10:50 hod.
s konečnou cenou pro TDI ve výši 475. 832,50,- Kč vč. DPH a pro koordinátora BOZP ve
výši 118. 580,- Kč.
17. Výběr zhotovitele pro akci: „Oprava omítek společných prostor BD Těchonín čp. 178, 179 a
180 vč. nátěrů schodišťových zábradlí“.
Starosta obce uvedl: na základě provedeného průzkum trhu dne 5. 4. 2021, za účelem zajištění 3
cenových nabídek v termínu do 14. 4. 2021 do 12:00 hod. byly doručeny nabídky: (uvedeno od
nejvýhodnější nabídky), viz zpráva z výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu
a rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky. příloha č. 14 zápisu ZO.
K rozsahu prováděných prací - bude obnášet kompletní úpravu podkladů omítek vnitřních
společných prostor uvedených bytových domů. V prostoru vstupu, schodišť a chodeb
k jednotlivým bytovým jednotkám budou provedeny sádrové stěrky s následnou výmalbou.
Prostor schodišť bude dále vymalován omyvatelnou barvou v rozsahu stávajícího omyvatelného
povrchu. Kovové prvky schodišť budou povrchově upraveny broušením, odmaštěny a následně
natřeny základním a krycím nátěrem. Společné prostory v suterénu – kolárny a chodby ke
sklepním kójím budou vymalovány. Dále budou provedeny lokální výspravy omítek.
Rozsah úpravy na 1 bytový dům:
Rozsah úprav sádrovou stěrkou a následnou výmalbou je 1300 m2. Rozsah výmalby omyvatelným
nátěrem v prostoru schodišť je 100m2. Výmalby suterénu jsou v rozsahu 165 m2 (chodby ke
sklepům bez stropů, prostor pod schodištěm pod úrovní pravého vchodu, místnost kolárny bez
stropů). Nátěry schodišťových zábradlí a konstrukcí vyjádřeno v délkové míře 6ks 4 x 0,8 m a 8ks
4 x 0,8 m.
V průběhu prací bude v maximální míře prováděn úklid po provedených pracích. Termín plnění je
od 19. 4. 2021 do 30. 6. 2021.
g) Andrej Lukáč, Těchonín 194, 561 66 Těchonín, IČ: 64804909, který podal svou nabídku
dne 13. 4. 2021 v 14:10 hod. s cenou výši 393 000,- Kč bez DPH a tedy 451. 950,- Kč vč.
DPH.
h) Tomáš Jelínek, Bystřec 39, Bystřec, IČ: 88373061, který podal svou nabídku dne 12. 4. 2021
v 13:05 hod. s cenou výši 398 250,- Kč bez DPH a tedy 457 987,50,- Kč vč. DPH.
i) Tomáš Novotný, Mladkov 49, Mladkov, IČ: 68471378, který podal svou nabídku dne 13. 4.
2021 v 17:45 hod. s cenou výši 399 000,- Kč bez DPH a tedy 458. 850,- Kč vč. DPH.
Všechny nabídky splnily podmínky zadávacího řízení a výběrovou komisí ve složení Josef
Sedláček, Ladislav Šimek, Jiří Junek, byla zastupitelstvu obce, jako nejvýhodnější nabídka
předložena a doporučena ke schválení nabídka společnosti Andrej Lukáč, Těchonín 194, 561 66
Těchonín, IČ: 64804909, který podal svou nabídku dne 13. 4. 2021 v 14:10 hod. s cenou výši
393 000,- Kč bez DPH a tedy 451. 950,- Kč vč. DPH.
 Zastupitel Martin Olšar se dotázal: jaký je důvod této akce?
 Starosta odpověděl: společné prostory jsou v těchto bytových domech v horším technickém
stavu. Jednak se dlouho neudržovali a v minulém roce prošli tyto BD rekonstrukcí, které těmto
prostorám nepřidali. Již na tuto akci máme přislíbenou dotaci z POV.
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 Zastupitel Martin Olšar reagoval: za výši sociálního nájemného nemohou nájemníci čekat, že
kultura bydlení v těchto prostorách bude na vysoké úrovni. Jestli s tím nájemníci nejsou
spokojeni, mohou si dát společné prostory do pořádku na svoje náklady.
 Starosta obce reagoval: minulý rok jsme nájemné zvyšovali v obecních domech o 20%.
Následné kroky budou směřovány k postupnému růstu nájmů.
 Zastupitel Aleš Nepustil uvedl: každým rokem můžeme zdražit nájemné o inflaci.
 Zastupitel Karel Vencl uvedl: měli bychom s nabídkami oslovovat i firmy z širšího okolí,
abychom se přesvědčili o tom, zda-li jsou cenové nabídky místních zhotovitelů výhodné.
 Starosta obce reagoval: v rámci následujícího průzkumu trhu bude osloveno více firem.
V minulosti byl takový průzkum prováděn, výsledky byly vždy obdobné. Nicméně pro ověření
souhlasím s navrženým postupem.
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USN č. 320 Zastupitelstvo obce schvaluje výběr zhotovitele pro akci: „Oprava omítek
společných prostor BD Těchonín čp. 178, 179 a 180 vč. nátěrů schodišťových zábradlí“ a to
Andreje Lukáče, Těchonín 194, 561 66 Těchonín, IČ: 64804909, který podal svou nabídku
s cenou ve výši 393 000,- Kč bez DPH a tedy 451. 950,- Kč vč. DPH.
Dalším krokem je projednání návrhu smlouvy o dílo k akci: „Oprava omítek společných prostor
BD Těchonín čp. 178, 179 a 180 vč. nátěrů schodišťových zábradlí“ s vybraným zhotovitelem
Andrej Lukáč, Těchonín 194, 561 66 Těchonín, IČ: 64804909, který podal svou nabídku dne 13.
4. 2021 v 14:10 hod. s cenou ve výši 393 000,- Kč bez DPH a tedy 451. 950,- Kč vč. DPH, viz.
příloha č. 15 zápisu ZO. Termín realizace je stanoven od 19. 4. 2021 do 30. 6. 2021.
Smlouvu zde mám k nahlédnutí a seznámím Vás s ní. Jedná se o obdobnou smlouvu, jako tomu
bylo u předešlé akce, které jsme s touto společností realizovali – Opravy omítek bytových domu
čp. 171, 172 Těchonín.
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USN č. 321 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh a podpis smlouvy o dílo k akci: „Oprava
omítek společných prostor BD Těchonín čp. 178, 179 a 180 vč. nátěrů schodišťových
zábradlí“ s vybraným zhotovitelem Andrejem Lukáčem, Těchonín 194, 561 66 Těchonín, IČ:
64804909, který podal svou nabídku s cenou ve výši 393 000,- Kč bez DPH
a tedy 451. 950,- Kč vč. DPH. Termín realizace je stanoven od 19. 4. 2021 do 30. 6. 2021.
18. Žádost společnosti Intercolor a. s. o finanční podporu rodiny Kocourkových v rámci Sbírky
pro Verunku.
Starosta obce uvedl: seznámím Vás s žádostí společnosti Intercolor a. s., viz. příloha č. 16 zápisu
ZO. V tuto chvíli navrhuji podpořit rodinu částkou 5000,- Kč. Z diskuze zastupitelů vyvstal návrh
7000,- Kč.
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USN č. 322 Zastupitelstvo obce schvaluje žádost společnosti Intercolor a. s. o finanční
podporu rodiny Kocourkových v rámci Sbírky pro Verunku ve výši 7 000 Kč.
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19. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s..
Starosta obce uvedl: nyní vás seznámím s žádostí Linky bezpečí, z.s., viz. příloha č. 17 zápisu ZO.


Z diskuze zastupitelstva vyplynulo, že ani minulý rok jsme tento spolek s celostátní
působností nepodpořili. Většina zastupitelů se přiklání k názoru, že by obec měla
podporovat jen spolky, nadace a sociální zařízení v blízkém okolí.
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USN č. 323 Zastupitelstvo obce zamítá žádost o finanční podporu Linky bezpečí, z.s..

20. Diskuse.
 Předseda SDH Těchonín Roman Hrdina a starosta obce pozval občany na čarodějnická
grilovaná kuřata od SDH Těchonín, která se budou prodávat přes výdejní okénko hasičské
zbrojnice v Těchoníně od 18:00 do 19:00 hod. Objednávky kuřat zasláním SMS ve tvaru
„Příjmení – půl / celé kuře“ na tel: 777 757 985. Cena 140,- Kč/kuře.
 Pan Studený vystoupil se stížností: „Poslouchám, kolik finančních prostředků plyne do
bytových domů v Těchoníně a jde mi hlava kolem. Platí směšný nájem, a ani si v zimě
nejsou schopni vyházet sníh přede dveřmi. Vše jim zajišťuje obec. Všechny investice obce
jdou do Těchonína. Já platím vysoké daně a pro mě a celenské obyvatele obec nedělá nic.
Když jsem oslovil starostu, že potřebuji, aby obec dala do pořádku obecní cestu, která vede
skrz mé pozemky, řekl mi, že na to nejsou peníze. Já jsem si musel na svých pozemcích
vyjet cestu, abych tam mohl jezdit, a tím mi vzniká škoda. V minulosti jsem vynaložil
nemalé prostředky na její zaměření a chtěl jsem ji od obce vykoupit, když s tím nechtěla
nic dělat. Ale neuspěl jsem v minulosti ani teď. Obec udělala kontejnerová hnízda, která se
z mého pohledu vůbec nepovedla, povrch, po kterém jezdí kontejnery, není úplně vhodný
na manipulaci s kontejnery a údržbu celého hnízda.
Když jsme před lety se spoluobčany opravili pomník na Celném, obec nám nedala ani
korunu. Vrchol byl, že za tento opravený pomník dostala obec čestné uznání. Ani tu
slušnost nikdo z obce neměl, aby nám poděkoval. Nikdo nám materiál ani práci nezaplatil.
Opravila se kaple za statisíce, ale je pro občany zamčená. Proč není pro občany otevřená?
 Starosta obce reagoval: jestli jste měli s pomníkem vydání, které vám nikdo neproplatil,
pošlete nám fakturu a já vám ji proplatím. Nejsem si jist, ale myslím si, že čestné uznání
vám pan Krejsa, bývalý starosta, se slovy díků předával, tak tomu bylo i ve směru
k tehdejším představitelům vedení obce Těchonín. To by nám mohl objasnit asi jenom on,
a protože zde není, nepřísluší Vám směřovat tyto připomínky stávajícímu zastupitelstvu
obce. Co se týče cesty: Chcete po obci provést úpravu dvou cest, po kterých jezdíte Vy
svou zemědělskou technikou na polnosti, na kterých hospodaříte. Chcete provést klest
cesty, to můžeme provést. Vynakládat však nemalé prostředky na obnovu polní cesty,
která vede na polnosti, ač pro místního zemědělce, který platí dle Vašich slov velké daně,
které potažmo připadnou obci, mi přijde v tuto chvíli neporovnatelné ve srovnání
s nutností opravy komunikací, příkladně u školní jídelny a mateřské školy. Porovnávám
z hlediska společenské potřebnosti a frekvence užívání. To musí pochopit každý. Co se
týče celenské kaple: Zde se uvažuje o různých variantách, jakou formou ji zpřístupnit.
 Starosta obce dále uvedl: prosím vás o konkrétní návrhy, co by se mělo pro Celné udělat,
protože jste několikrát zmínil, že se pro Celné nic nedělá, a že je toho hodně, co by se mělo
udělat?
 Pan Studený odpověděl: pro mě je starosta od slova starat se. Já nemám čas jezdit po
vesnici a koukat, kde co je potřeba, to by měla být práce starosty. Stačí se zvednout od pití
kávy a jít se po obci podívat. Třeba konkrétně oprava uvedených cest.
 Starosta obce reagoval: k uvedeným cestám jsem se již vyjádřil, myslím, že ani pro Celné
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a tamní obyvatele není taková investice tou podstatnou. Protože nemáte jiný návrh, osobně
iniciuji záměry a spolu s místostarostou obce a zastupiteli již diskutujeme několik z těchto
investičních záměrů, které by mohly Celné posunout kousek dál. Nad problematikou
náměstíčka, jsme již rokovali a zde je výsledek již znám. Dále jsou to opravy lávek pro
pěší, které by mohly být zrealizovány v roce 2023. K tomuto proběhne jistě také velká
diskuze. Rok 2023 by mohl být ve znamení činností ve veřejném prostranství v Celném
nejen v souvislosti rekonstrukcí sítě NN ze strany spol. ČEZ distribuce a.s. – nové veřejné
osvětlení, rekonstrukce vodovodní řádu, obnova povrchů komunikací a zpevněných ploch,
uvažujeme o výstavbě dětského hřiště v této místní části, neminou nás asi ani investice do
místní prodejny. Taktéž se zabýváme možností modernizace zázemí na fotbalovém hřišti,
připravujeme naučnou stezku a zabýváme se možností výsadby zeleně. Příprava
zmíněných akcí je časově náročná a již v tuto chvíli je třeba přípravy projektů a hledání
dotačních příležitostí. Přirozeně jsem zmínil jen výčet záměrů, které se týkají místní části
Celné.
Místostarosta obce doplnil: nemyslím si, že starosta obce sedí na zadku v kanceláři, popíjí
kafe a nepracuje ve prospěch obce a jejich občanů, což je vidět i na rozsahu činností, které
jsou realizovány v průběhu roku. Příprava jednotlivých akcí trvá poměrně dlouho
a potvrzuje se, že je důležitá i pro následný zisk dotací.
NA VĚDOMÍ

Ověřovatelé zápisu:
……………………
Mgr. Ivanka Špinlerová

……………………………
Martin Olšar

Zapisovatel:
…………………….
Ing. Ladislav Šimek

Starosta obce:
……………………
Josef Sedláček
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