Obec Těchonín

z

Těchonín 80, 561 66
Zápis ze zasedání ZO konaného dne 16. 12. 2020
v zasedací místnosti obce Těchonína od 18:00 hod. do 19:45 hod.
Přítomno zastupitelů:
Omluveni:
Přítomno občanů:
Přítomno hostů:
Ověřovatelé:
Zapisovatel:

10/11
Vlastimil Všetička, Karel Vencl příchod 18:30
1
0
Olšar Martin, Ing. Mgr. Špinlerová Ivanka
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
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11
Klíč: A - pro návrh, N - proti návrhu, Z - zdržel se hlasování, - nepřítomen (nehlasoval)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Program jednání a návrh ověřovatelů zápisu.
Úkol z minulého zasedání.
Příprava plánu zasedání a činnosti ZO na rok 2021.
Zpráva předsedy výboru sociálního a SPOZ.
Příprava rozpočtu obce Těchonín na rok 2021 – pravidla rozpočtového provizoria.
Rozpočtové opatření č. 8/2020.
Nájem bytu č. 2 v bytovém domě čp. 71 Těchonín.
Směna části pozemkové parc. č. 1160/2 v k.ú. Těchonín o výměře 38 m2.
Žádost o prodej pozemkové parc. č. 54/2 a 54/4 k. ú. Celné.
Žádost o ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY TĚCHONÍN o schválení
termínu zápisu do Základní školy.
Žádost o ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY TĚCHONÍN o schválení
termínu zápisu do Mateřské školy.
Informace o podání žádosti o dotace k akci: „Energetické úspory objektu školní jídelny
Těchonín čp. 188“.
Žádost o předběžné projednání možnosti směny části pozemku parc. č. 943/4.
Informace o stavu jednání k možnosti nabytí pozemkových parcel v lokalitě
„U Kasáren“.
Informace o osazení dopravního zrcadla u místního viaduktu.
Dodatek č. 3 Smlouvy o svozu a odstranění odpadů ze dne 21. 11. 2016.
Ceník svozů a odstranění odpadů v obci Těchonín platný od 1. 1. 2021.
Informace o rozhodnutí zrušit silvestrovského ohňostroje obce v letošním roce.
Informace o stanovení cen vodného a stočného ze strany naší smluvní společnosti
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s..
Poptávka na zajištění údržby Singltrek Suchák.
Informace o proběhlé kontrole hospodaření u příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ
ŠKOLA A MATEŘESKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN.
Rozpočet ZÁKLADNÍ ŠKOLY a MATEŘSKÉ ŠKOLY TĚCHONÍN na rok 2021.
Střednědobý výhled rozpočtu ZÁKLADNÍ ŠKOLY a MATEŘSKÉ ŠKOLY
TĚCHONÍN na rok 2021 – 2023.
Diskuze.
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SCHVALUJE

USN č. 249 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce dle
předloženého návrhu.
2.

Úkol z minulého zasedání zastupitelstva obce.
Starosta obce uvedl: z předchozího jednání zastupitelstva obce nevzešel žádný úkol.
NA VĚDOMÍ

3.

Příprava plánu zasedání a činnosti ZO na rok 2021.
Starosta obce uvedl: mezi podklady k dnešnímu jednání zastupitelstva obce byl zastupitelům
rozeslán návrh harmonogramu zasedání zastupitelstva obce Těchonín na rok 2021, kdy tento nyní
předkládám k projednání, viz. příloha č.1 zápisu ZO.
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SCHVALUJE

USN č. 250 Zastupitelstvo obce schvaluje plán zasedání a činnosti ZO na rok 2021.
4 . Zpráva předsedy výboru sociálního a SPOZ.
Starosta obce uvedl: na zasedání máme přítomnou předsedkyni výboru sociálního a SPOZ paní
Mgr. Kreuselovou, žádám jí tedy o přednes zprávy, viz. příloha č.2 zápisu ZO.
NA VĚDOMÍ

5.

Příprava rozpočtu obce Těchonín na rok 2021 – pravidla rozpočtového provizoria.
Starosta obce uvedl: návrh rozpočtu 2021 je ve fázi přípravy, proto je nutné schválit Pravidla
rozpočtového provizoria 2021. Jsou stejná, jako v předchozím roce. Pravidla rozpočtového
provizoria na rok 2021 byla zastupitelům rozeslána mezi podklady k dnešnímu zasedání, viz.
příloha č. 3 zápisu ZO.
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SCHVALUJE

USN č. 251 Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria 2021.
6.

Rozpočtové opatření č. 8/2020.
Starosta obce uvedl: v tomto opatření došlo u paragrafu 3612 Bytové hospodářství k navýšení
příjmů z nájemného ve výši 300 tis. Kč, přijaté pojistné plnění 36 tis. Kč. Na výdajové straně
došlo u položky 8901 a paragrafu 6399 k proúčtování přenesené daňové povinnosti u DPH ve výši
272 tis. Kč. Jedná se o opravnou položku, která nemá charakter příjmů ani výdajů. U paragrafu
2141 Vnitřní obchod byl do výdajů zahrnut příspěvek na potravinovou obslužnost hrazený
společnosti Konzum ve výši 60 tis. Kč a ve stejné výši byly poníženy výdaje na opravy. Na
paragraf 2219 byly přeúčtovány výdaje na technickou pomoc, chodník a odstavnou plochu u čp.
166 ve výši 402 tis. Kč. Paragraf 3113 byl navýšen o 6 tis. Kč, jedná se o poplatek zaplacený
soudu za zápis ZŠ do obchodního rejstříku. Paragraf 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů byl
navýšen o 17 tis. Kč na nákup popelnic a o 12 tis. Kč výdaje na svoz odpadu. Skutečné výdaje na
volby v paragrafu 6115 byly navýšeny u mzdových nákladů na 34 280 Kč. Úpravy na straně
příjmů a výdajů byly shodné, rozpočtovou změnou nedošlo ke změně celkové výše peněžních
prostředků, viz. příloha č. 4 zápisu ZO.
NA VĚDOMÍ

7.

Nájem bytu č. 2 v bytovém domě čp. 71 Těchonín.
Starosta obce uvedl: obec vyhlásila pronájem předmětného bytu dne 30. 11. 2020. Do předem
stanoveného termínu, tj. 15. 12. 2020 do 12:00 hod. byly doručeny 4 žádosti. Dle zavedených
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pravidel byly rozdány zastupitelům hlasovací lístky, kde byli uvedeni jednotliví žadatelé a důvody
žádosti. Podané žádosti a hlasovací lístky jsou přílohou č.5 zápisu ZO.
USN č. 252 Zastupitelstvo obce na základě tajného hlasování schvaluje přidělení bytu
žadateli č. 2 žadateli číslo 1 dle pořadí na hlasovacím lístku.
8.

Směna části pozemkové parc. č. 1160/2 v k. ú. Těchonín o výměře 38 m2.
Starosta obce uvedl: na základě usn. č. 239, které vzešlo z jednání zastupitelstva obce dne 14. 10.
2020 byl schválen záměr směny části pozemkové parc č. 1160/2 v k. ú. Těchonín o výměře 38m2.
Na základě vyhlášeného záměru se v termínu do 18. 11. 2020 ke směně přihlásila společnost
Jamenská a.s. zastoupená Ing. Filipem, která předložila návrh na směnu, vč. GP č. 507-188/2017.
Jedná se o návrh předestřený již v dřívější době. Tedy směnu pozemkových parcel, viz. příloha č.
6 zápisu ZO.
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SCHVALUJE

USN č. 253 Zastupitelstvo obce schvaluje směnu části pozemkové parc. č. 1160/2 v k. ú.
Těchonín o výměře 38 m2 za část pozemkové parc. č. 207 v k. ú. Těchonín o výměře 30 m2 se
společností Jamenská a.s..
9.

Žádost o prodej pozemkové parc. č. 54/2 a 54/4 k. ú. Celné.
Starosta obce uvedl: dne 30. 11. 2020 doručil žadatel J. K. na obecní úřad žádost o prodej
pozemkových parc. č. 54/2 a 54/4 v k. ú. Celné, kdy již nechal zpracovat návrh GP, který zahrnuje
rozsah věcného břemene – právo jízdy a chůze pro vlastníka pozemkové parc. č. 56/4 v k. ú.
Celné. Mezi podklady na dnešní jednání zastupitelstva obce byla žádost vč. návrhu GP č. 214236/2020 rozeslána k seznámení, kdy byly rozeslány dvě varianty, viz. příloha č. 7 zápisu ZO. Já
osobně se přikláním k variantě č. 2. Myslím, že na základě tohoto nedojde ani k omezení přístupu
na pozemek parc. č. 56/4 v k. ú. Celné.
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USN č. 254 Zastupitelstvo obce Těchonín schvaluje záměr prodeje pozemkové parc. č. 54/2
a 54/4 k. ú. Celné s rozsahem věcného břemene dle návrhu č. 2 GP č. 214-236/2020.
10. Žádost o ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY TĚCHONÍN o schválení termínu
zápisu do Základní školy.
Starosta obce uvedl: dne 25. 11. 2021 byla na obecní úřad doručena žádost o schválení termínu
zápisu do ZŠ Těchonín, který byl stanoven na 14. 4. 2021, viz. příloha č. 8 zápisu ZO.
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USN č. 255 Zastupitelstvo obce Těchonín schvaluje termín zápisu do Základní školy
14. 4. 2021.
11. Žádost o ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY TĚCHONÍN o schválení termínu
zápisu do Mateřské školy.
Starosta obce uvedl: dne 25. 11. 2021 byla na obecní úřad doručena žádost o schválení termínu
zápisu do MŠ Těchonín, který byl stanoven na 5. 5. 2021, viz. příloha č. 9 zápisu ZO.
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USN č. 256 Zastupitelstvo obce Těchonín schvaluje termín zápisu do Mateřské školy
5. 5. 2021.
12. Informace o podání žádosti o dotace k akci: „Energetické úspory objektu školní jídelny
Těchonín čp. 188.
Starosta obce uvedl: dne 8. 12. 2020 byla podána žádost o dotace od programu Podpora obnovy
venkova (117D821) a dotačního titulu Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (117D8210E)
pod pořadovým číslem 117663 k akci: Energetické úspory objektu školní jídelny Těchonín čp.
188. Žádost byla rozeslána zastupitelům obce mezi podklady k dnešnímu jednání zastupitelstva
obce k seznámení, viz. příloha č. 10 zápisu ZO.
NA VĚDOMÍ

13. Žádost o předběžné projednání možnosti směny části pozemku parc. č. 943/4.
Starosta obce uvedl: majitel pozemku parc. č. 969/32 v k. ú. Těchonín mě požádal o projednání
možnosti směny části pozemkové parc. č. 943/4 o celkové výměře cca 80m2, kterou by využil pro
vybudování zpevněné plochy – odstavné plochy pro automobily návštěvníků zamýšleného
rekreačního objektu. Podklady k tomuto bodu jednání byly zastupitelům rozeslány k seznámení.
Nutno podotknout, že nabízená část, kterou majitel tohoto pozemku nabízí ke směně je výměrou
větší. Nicméně v rámci územní studie, pořízené obcí Těchonín k výstavbě rodinných domů
v lokalitě U Kasáren se rovněž řešilo, že jistá část nově zbudovaných domů by se napojovala na
ČOV ve Stanovníku. Žadatel navrhuje směnu za část pozemkové parcely č. 943/4 o výměře cca 80
m2. Zvažovali jsme i potřebnost požadované části parc. č. 943/4 v k. ú. Těchonín. V tuto chvíli se
přímo nabízí možnost vedení kanalizace tímto směrem, což bylo s žadatele již opakovaně
projednáváno.
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USN č. 257 Zastupitelstvo obce Těchonín schvaluje záměr směny části pozemku parc. č.
943/4 v k.ú Těchonín o výměře 85 m2.
14. Informace o stavu jednání k možnosti nabytí pozemkových parcel v lokalitě U Kasáren.
Starosta obce uvedl: již delší dobu se vracíme k informacím týkajícím se přípravy směn pozemků,
na základě které bychom do majetku získaly pozemky pana Ing. Filipa. Pozemky, které
potřebujeme, mají výměru 15.724 m2 (jedná se o parcelu 969/47 a 969/48 v k.ú. obci Těchonín)
a již za předchozího pana starosty jsme projednávali pozemky, které by bylo možné směnit.
Podklady jsem rozeslal zastupitelům k seznámení před dnešním jednáním zastupitelstva obce, viz.
příloha č. 11 zápisu ZO. Celkovou součet výměr pozemkových parc., jež jsou v majetku obce, a o
které by měl pan Ing. Filip zájem činí dle posledního jednání výměru 16230 m2 (parc.č. 430/1,
400, 1202, 1192, 407/3, 1112/1, 1156/13 a 1015/13 v k.ú. obci Těchonín). Rozdíl tedy činí 506
m2. Dále navrhuje Ing. Filip finanční kompenzaci rozdílů zemědělských hodnot uvažovaných
pozemků v hodnotě 150 tis. Kč.
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USN č. 258 Zastupitelstvo obce Těchonín schvaluje záměr směny pozemků parc. č . 430/1,
400, 1202, 1192, 407/3, 1112/1, 1156/13 a 1015/13 v k.ú. obci Těchonín o celkové výměře
16230 m2.
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15. Informace o osazení dopravního zrcadla u místního viaduktu.
Starosta obce uvedl: dne 8. 12. 2020 bylo osazeno u místního viaduktu osazeno dopravní zrcadlo.
Na základě již předešlého šetření na místě v roce 2019 bylo zřejmé, že umístění dopravního
zrcadla bude problematické. Současné umístění je nejlepším možným řešením jak bylo možné toto
zrcadlo umístit. Osobně jsem byl přítomen montáži a následně jsem celou dopravní situaci
opakovaně projížděl. Lze říci, že pokud se na dopravní zrcadlo jako řidič zaměřím, již z úrovně
kinosálu jsou vidět světla protijedoucích vozidel, a tedy mohu bezpečně zastavit na hranici
křižovatky, odkud je již výhled v pořádku a po průjezdu protijedoucích vozidel mohu bezpečně
pokračovat v jízdě. Nosný sloup do budoucna umožňuje doplnění svítidla, pokud si to situace na
místě vyžádá. K celé dopravní situaci u viaduktu – již v předešlých měsících bylo se zástupcem
dopravního inspektorátu projednáno dopravní značení v tomto místě. A zítra proběhne jednání
s paní Luňáčkovou ze silničního správního úřadu v Žamberku. Dojde ke změně a doplnění
dopravního značení ve směru od Mladkova, kdy zde přibude omezení rychlosti na 30km/h. V této
chvíli nemám k dispozici cenové vyčíslení nákladů souvisejících s osazení dopravního zrcadla.
Předpokládám, že je na příštím zasedání zastupitelstva obce v lednu 2021mít budu a seznámím
Vás s ním. Nyní se táži, zda má k tomuto bodu někdo nějaký dotaz, chtěl by k tomuto někdo něco
říci? Pokud ne, pak přejdeme k projednání dalšího bodu dnešního jednání.
NA VĚDOMÍ

16. Dodatek č. 3 Smlouvy o svozu a odstranění odpadů ze dne 21. 11. 2016.
Starosta obce uvedl: dne 14. 12. 2020 předložil na obecním úřadě uvedený dodatek ředitel
společnosti Komunální služby Jablonné s.r.o. pan Drahomír Jindra. Předmětem tohoto dodatku je
změna obchodního názvu a údajů společnosti obsažených ve smlouvě, viz. příloha č. 12 zápisu
ZO.
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USN č. 259 Zastupitelstvo obce Těchonín schvaluje dodatek č. 3 Smlouvy o svozu
a odstranění odpadů ze dne 21. 11. 2016.
17. Ceník svozů a odstranění odpadů v obci Těchonín platný od 1. 1. 2021.
Starosta obce uvedl: opět dochází k aktualizaci cen za svoz a odstranění odpadů, z tohoto důvodu
máme předloženu aktualizaci přílohy č. 1 ke smlouvě o svozu a odstranění odpadů ze dne 21. 11.
2016, viz. příloha č.14 zápisu ZO. Ceny reagují na vývoj trhu také vládní stanovení poplatku,
který by se měl zvýšit, až na 800,- Kč/t komunálního odpadu. Jedná se o navýšení cen v řádech do
stokoruny, pouze u SKO došlo k navýšení o cca 1000,- Kč.
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USN č. 260 Zastupitelstvo obce Těchonín schvaluje přílohu č. 1 ke smlouvě o svozu
a odstranění odpadů ze dne 21. 11. 2016 – ceny svozů a odstranění odpadů na rok 2021.
18. Informace o rozhodnutí zrušit silvestrovského ohňostroje obce v letošním roce.
Starosta obce uvedl: ohňostroj jsme se rozhodli pro tento rok zrušit zejména z důvodu nejistoty,
zda vůbec bude možné takovou akci pořádat a také s ohledem na možnou hrozbu absence jejího
podstatného prvku – tedy setkání se s přáteli a sousedy, kdy by celá slavnostní událost postrádala
svůj společenský smysl.
NA VĚDOMÍ
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19. Informace o stanovení cen vodného a stočného ze strany naší smluvní společnosti Vodovody
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s..
Starosta obce uvedl: tak jako v každém roce, tak i letos dochází k úpravě ceny za vodné a stočné
ze strany smluvní společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. pro následující rok,
tedy rok 2021. Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (dále
jen VAK) na svém zasedání dne 3. 12. 2020 posoudilo všechny závazné podmínky cenové
regulace oboru, kde jsou úplaty za vodné a stočné zařazeny mezi komodity, jejichž ceny jsou tzv.
„věcně usměrňované“. Dále pak zvážilo i sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného,
a rozhodlo o úpravě cen v oblasti, kde VAK vlastní i provozuje vodárenskou infrastrukturu, pro
rok 2021 takto:
Ceny za vodné a stočné platné od 1. 1. 2021:
vodné
38,70 Kč/m3 bez DPH
stočné
41,60 Kč/m3 bez DPH
celkem
80,30 Kč/m3 bez DPH

42,57 Kč/m3 včetně 10 % DPH
45,76 Kč/m3 včetně 10 % DPH
88,33 Kč/m3 včetně 10 % DPH

Odběratelé tak zaplatí v roce 2021 za 1 m3, tj. 1 000 litrů vody 88,33 Kč/m3 včetně 10 % DPH.
Cena za výrobu a dodávku 1 litru pitné vody včetně následného odkanalizování a vyčištění
vyprodukované vody odpadní tak stále činí necelých 9 haléřů. Při průměrné spotřebě 100 l na
osobu a den, tj. cca 36 m3 za rok je měsíční výdaj za vodné a stočné jednoho obyvatele přibližně
265 Kč, oproti cenové úrovni roku 2020 se jedná o zvýšení o cca 9 Kč za měsíc. Ve srovnání
s cenovou hladinou počátku roku 2020 (před snížením sazby DPH z 15 na 10 %) jde dokonce
o snížení o cca 3 Kč/měsíc.
V roce 2020 činil součet cen vodného a stočného 89,24 Kč/m3 včetně DPH 15 % platné do
30. 4. 2020 a 85,36 Kč/m3 včetně DPH 10 % platné od 1. 5. 2020. Oproti tarifům bez DPH
platným v roce 2020 dochází k navýšení vodného a stočného celkem o 3,5 % (z toho vodné 4,0 %,
stočné 3,0 %). Cena včetně DPH tak bude o 1 % nižší než cena platná k 1. 1. 2020.
Společnost VAK realizuje v současné době tři významné vodohospodářské projekty, které jsou
podporované z Operačního programu Životní prostředí, zaměřené na dlouhodobý dostatek kvalitní
pitné vody a čištění vod odpadních. Celkové investiční náklady bez DPH činí 317,6 mil. Kč,
z toho vlastní zdroje společnosti VAK budou činit minimálně 147,5 mil. Kč. Dotace SFŽP bude
poskytnuta ve výši cca 170,2 mil. Kč. Dokončení těchto projektů se předpokládá v roce 2022.
Blíže ve zveřejněné tiskové zprávě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
NA VĚDOMÍ

20. Poptávka na zajištění údržby Singltrek Suchák.
Starosta obce uvedl: předmět poptávané služby: Sdružení obcí Orlicko zahájí v dubnu 2021
provoz projektu Singltrek Suchák. Singltrek Suchák je zhruba 20 km systém jednosměrných
terénních cyklistických stezek v oblasti mezi Červenovodským sedlem (nástupní místo
s parkovišti a zázemím), Suchým vrchem a dělostřeleckou tvrzí Bouda. Mapka s trasami je
přílohou této poptávky. Předmětem poptávané služby je monitorování stavu stezek, údržba
a drobné opravy nebo zajištění údržby a oprav stezek a zajištění aktuální informovanosti
o provozu stezek, viz. příloha č. 15 zápisu ZO. Bližší informace v kanceláři Sdružení obcí Orlicko
– RNDr. Antonín Fiala.
NA VĚDOMÍ

21. Informace o proběhlé kontrole hospodaření u příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘESKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN.
Starosta obce uvedl: dne 1. prosince 2020 byla zahájena kontrola hospodaření s veřejnými
prostředky ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY TĚCHONÍN za období leden až listopad 2020.
Pověření ke kontrole byli Věra Stejskalová, Marcela Žofková a Josef Sedláček. Základní škola
v kontrolovaném období hospodařila s prostředky ze státního rozpočtu ve výši 4 923 tis. Kč
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a s provozními prostředky od obce ve výši 790 tis. Kč. Kontrola byla zaměřena především na
náklady hrazené z dotace zřizovatele. Prostředky byly využity dle schváleného neinvestičního
příspěvku ze dne 11. 12. 2019. Náklady mají charakter běžných, provozních, opakujících se
nákladů. Nebyl proveden žádný neobvyklý výdaj. Příjmem příspěvkové organizace kromě státní
dotace, dotace od obce a úplaty za vzdělání (k poslednímu listopadu 2020 bylo vybráno 38 880
Kč) je příjem z vedlejší hospodářské činnosti – školní jídelny. K 30. 11. 2020 bylo přijato na
stravném 477 115 Kč, náklady byly ve výši 428 767 Kč. Výsledkem hospodaření byl zisk ve výši
48 348 Kč. V letošním roce dostala příspěvková organizace mimořádné prostředky z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy na nákup výpočetní techniky ve výši 68 184 Kč. Tyto prostředky
byly použity na nákup notebooků pro výuku žáků. Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky.
Veškeré dokumenty ke kontrole jsou uloženy na obecním úřadě.
NA VĚDOMÍ

22. Rozpočet ZÁKLADNÍ ŠKOLY a MATEŘSKÉ ŠKOLY TĚCHONÍN na rok 2021.
Starosta obce uvedl: dne 18. listopadu 2020 byl předložen paní Kreuselovou Návrh rozpočtu
příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN pro rok
2021. Návrh byl řádně zveřejněn na úřední desce i elektronicky na stránkách obce po dobu 15-ti
dnů.
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SCHVALUJE

USN č. 261 Zastupitelstvo obce Těchonín schvaluje rozpočet ZÁKLADNÍ ŠKOLY
a MATEŘSKÉ ŠKOLY TĚCHONÍN na rok 2021.
23. Střednědobý výhled rozpočtu ZÁKLADNÍ ŠKOLY a MATEŘSKÉ ŠKOLY TĚCHONÍN na
rok 2021 – 2023.
Starosta obce uvedl: dne 18. listopadu 2020 byl předložen paní Kreuselovou Návrh střednědobého
výhledu rozpočtu na období 2021-2023 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA A
MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. Návrh byl řádně zveřejněn na úřední desce i elektronicky na
stránkách obce po dobu 15-ti dnů a rozeslán mezi materiály pro dnešní zasedání.
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SCHVALUJE

USN č. 262 Zastupitelstvo obce Těchonín schvaluje střednědobý výhled rozpočtu
ZÁKLADNÍ ŠKOLY a MATEŘSKÉ ŠKOLY TĚCHONÍN na rok 2021 – 2023.
24. Diskuse.
Starosta obce uvedl:
 Obec Těchonín- nákup techniky na svoz biologicky rozložitelných odpadů, číslo MSC2007 CZ.1.02/4.1.00/15.27834 – bližší informaci podám na následujícím zasedaní
zastupitelstva obce. V podstatě se bude jednat o administrativní dokončení
a monitorovaní. Udržitelnost projektu skončila 26. 11. 2020. Poslední Průběžnou
monitorovací zprávu budeme odevzdávat cca v březnu 2021. Ke zpracování
monitorovací zprávy budeme potřebovat informace o svezených BRO za rok 2020. Po
schválení této zprávy bude i ukončena naše administrace projektu po dobu jeho
udržitelnosti. Od 26.11 2020 můžete volně disponovat s technikou, která byla pořízena
v rámci projektu (prodat, půjčit atd.). Pokud bude více informací, tak je sdělím blíže na
následujícím zasedání.
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 Betlémské světlo – dne 23. 12. 2020 budeme předávat plamínek betlémského světla do
domácností – jednotliví zájemci si mohou do své lucerničky Betlémské světlo převzít
a přenést si je do svých domovů. Tato akce proběhne dle platných nařízení Vlády ČR.
 Respirátory: rozhodli jsme se využít nabídky Michala Kreusela, který zajistil větší
množství respirátorů pro potřeby obecního úřadu Těchonín. Nemuseli jsme se dlouho
rozmýšlet a „podali jsme si ruku“. Michal zajistil dostatečného množství respirátorů
FFP2 a několik FFP3 zn. Moldex. Rozhodli jsme se je v čase předvánočním v úzké
spolupráci s místními členy Sboru dobrovolných hasičů distribuovat do jednotlivých
domácností. Nastaveno bylo pouze jediné kritérium – tedy, že respirátory v počtu 2 ks
obdrží každý občan obce Těchonín starší 60 vč.. O terminu roznosu respirátorů Vás
budeme informovat, protože v tuto dobu ještě není termín roznosu přesně stanoven. Je
to sice drobnost, ale věřím, že i taková drobnost a dobrá věc, potěší.
Tímto bych si dovolil Michalovi Kreuselovi poděkovat, nejen proto, že se z jeho strany
jedná o šlechetný počin, který odráží jeho vztah k místu, kde vyrůstal a žije, ale i proto,
že v této době nestojí, jak se říká - bokem a přiloží bezelstně ruku k dílu. Michale
Děkuji.
 Vzhledem k okolnosti, která nastala v případě bytu č. 6 v bytovém domě čp. 110
Těchonín – tedy, že došlo k úmrtí jednoho člena domácnosti – smluvně nájemník,
přepíšeme nájemní smlouvu na druhého z členů domácnosti, který se stane smluvně
novým nájemníkem.
Zastupitel Karel Vencl uvedl:
 Předběžně 8. ledna přijede plošina na demontáž vánoční výzdoby. Zároveň bychom
využili plošinu k případným opravám orientačního osvětlení. Do té doby by bylo dobré,
nahlásit veškeré poruchy osvětlení, které občané zaregistrují.
 Dále informoval o stavu sítě orintačního osvětlení v obci, zmínil se o minimální
poruchovosti části orientačního osvětlení k místní části Stanovník.
Závěrem diskuse starosta obce Josef Sedláček poděkoval všem zastupitelům za
jejich dosavadní činnost a popřál všem krásné svátky a úspěšné vykročení do
nového roku 2021.

Ověřovatelé zápisu:
……………………
Olšar Martin

……………………………
Mgr. Špinlerová Ivanka

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

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