Obec Těchonín

z

Těchonín 80, 561 66
Zápis z řádného ZO Těchonín konaného dne 11. 05. 2022
v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. do 20:30 hod.
Přítomno zastupitelů:
Omluveni:
Přítomno občanů:
Přítomno hostů:
Ověřovatelé:
Zapisovatel:

09/11
Martin Olšar, Ing. Ladislav Šimek
0
0
Jan Leicht, Ing. Aleš Nepustil
Mgr. Ivanka Špinlerová

Číselný klíč zastupitelů:
Chládek J.

Junek J.

1

2

Kreuselová L.
3

Leicht J.
4

Nepustil A.
5

Olšar M.

Sedláček J.

Šimek L.

Špinlerová I.

Vencl K.

Všetička V.

6

7

8

9

10

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.

Program jednání a návrh ověřovatelů zápisu.
Úkol z minulého zasedání.
Zpráva předsedy výboru stavebního a ŽP o výši nájemného a hospodaření s byty.
Zpráva předsedy výboru sociálního a SPOZ.
Prodej pozemkové parc. č. 897/1 v k. ú. Těchonín.
Prodej pozemkové parc. č. 597/6 v k. ú. Těchonín.
Informace o průběhu jednotlivých stavebních akcí.
- Stavební úpravy bytu č. 3 v BD čp. 178 Těchonín.
- Stavební úpravy koupelny bytu č. 7 v BD čp. 180 Těchonín.
- Stavební úpravy koupelny bytu č. 5 v BD čp. 179 Těchonín.
- Oprava havarijního stavu obkladu v koupelně bytu č. 3 v BD čp. 171 Těchonín.
- Výměna plynového kotle v bytě č. 6 v BD čp. 166 Těchonín.
- Výměna vchodových dveří k bytu č. 1 v čp. 120 Těchonín.
- Výměna podlahové krytiny v kuchyni bytu č. 2 v čp. 71 Těchonín – škoda VAK Jablonné
nad Orlicí.
Zahájení akcí:
- Výstavba parkoviště u MŠ Těchonín.
- Výstavba kůlen pro byty objektu školní jídelny Těchnín čp.188.
Stavební úpravy bytu č. 7 BD v čp. 178 Těchonín.
Informace o škodní události v bytě č. 2 v BD čp. 110 Těchonín.
Návrh na vyhlášení památného stromu.
Rozpočtové opatření č. 2/2022.
Informace k pozemkové parc. č. 76 a 17 v k. ú. Celné.
Nová podoba webových stránek obce
Žádost o prodej pozemkové parc. č. 69/2 68/2 v k. ú. Celné
Stanovení počtu zastupitelů zastupitelstva obce
Městys Mladkov – konkurs na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Základní školy a
Mateřské školy Mladkov.
Licenční smlouva č. VP_2022_48764 o veřejném provozování chráněných děl
Diskuse.
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SCHVALUJE

USN č. 479 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce dle předloženého
návrhu.
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2. Úkol z minulého zasedání.
Starosta obce uvedl: prosím o přednesení zprávy předsedu finančního výboru Jaroslava Chládka
k možnosti zhodnocení finančních zdrojů obce, viz. příloha č. 1 zápisu ZO. Předseda finančního výboru
podal zprávu a seznámil přítomné s bilancí a možnostmi zřízení spořícího a účtu a termínovaného vkladu
u ČSOB z důvodů zhodnocení volných finančních zdrojů viz. příloha č. 1 zápisu ZO.
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USN č. 480 Zastupitelstvo obce schvaluje založení municipálního konta – spořícího účtu
a termínovaného vkladu u společnosti ČSOB, a.s., dle předloženého návrhu.
3. Zpráva předsedy výboru stavebního a ŽP o výši nájemného a hospodaření s byty.
Starosta obce uvedl: prosím předsedu výboru stavebního a životního prostředí pana Jiřího Junka
o přednes zprávy, viz. příloha č. 2 zápisu ZO.
NA VĚDOMÍ

4. Zpráva předsedy výboru sociálního a SPOZ.
Starosta obce uvedl: dalším bodem jednání je zpráva, kterou prosím přednese předsedkyně výboru
sociálního a SPOZ paní Mgr. Lenka Kreuselová, viz. příloha č. 3 zápisu ZO.
NA VĚDOMÍ

5. Prodej pozemkové parc. č. 897/1 v k. ú. Těchonín.
Starosta obce uvedl: zastupitelstvo obce Těchonín na zasedání konaném dne 13. 4. 2022 usnesením č.
474 schválilo záměr prodeje pozemkové parc. č. 897/1 v k. ú. Těchonín. Zpracovaným odborným
posudkem č. 05/2022 Ing. Jany Vogelové byla stanovena cena obvyklá pro parc. č. 897/1 v k. ú.
Těchonín o celkové výměře 2698 m2 na částku 1 960 000 Kč vč. DPH. Jedná se o pozemek v místní
části Stanovník, který je územním plánem obce Těchonín určen k zástavbě. Uvnitř tohoto pozemku je
parc. st. č. 177, která je ve vlastnictví třetí strany. Doba pro podání nabídek byla identická jako doba
zveřejnění na úředních deskách, tedy od 14. 4. 2022 do 09. 5. 2022 do 17:00 hod.. Nabídky mohli zájemci
v uvedené době podávat v uzavřených obálkách s nápisem „Neotevírat - Nabídka koupě pozemkové
parc. č. 897/1 v k. ú. Těchonín“ na obecním úřadě. Nabídky měli obsahovat jméno, příjmení a datum
narození žadatele, dále jeho kontaktní údaje tel. a nabídkovou částku. Nejnižší podání je stanoveno na
částku 1 960 000 Kč a v této výši je vyvolávací částka. V případě shody nabídkové částky bude
rozhodujícím hodnotícím kritériem den a čas doručení nabídky. Vyhodnocení nabídek proběhlo dne 9.
5. 2022 v 17:00 hod. neveřejně, v kanceláři Obecního úřadu.
Komise ve složení Josef Sedláček, předseda komise, Jiří Junek, člen komise, Ing. Aleš Nepustil, člen
komise, Jaroslav Chládek, člen komise a Jan Leicht, člen komise, provedla dne 9.5.2022 v 17:00 hod.
vyhodnocení došlých nabídek. V termínu byla doručena 1 nabídka. Tato nabídka splnila kritéria
stanovená vyhlášeným záměrem prodeje předmětné pozemkové parcely. Nabídku podal pan Andrej
Lukáč, Těchonín 194, 561 66 Těchonín s nabídkovou částkou 2 060 000 Kč. A jako takovou ji
doporučuji zastupitelstvu obce ke schválení, viz. příloha č. 4 zápisu ZO.
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SCHVALUJE

USN č. 481 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemkové parc. č. 897/1 v k. ú. Těchonín za
částku 2 060 000 Kč panu Andreji Lukáčovi.
6. Prodej pozemkové parc. č. 597/6 v k. ú. Těchonín.
Starosta obce uvedl: zastupitelstvo obce Těchonín na zasedání konaném dne 13. 4. 2022 usnesením č.
473 schválilo záměr prodej pozemkové parc. č. 597/6 v k. ú. Těchonín. Pro parc. č. 597/6 v k. ú.
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Těchonín o celkové výměře 245 m2 byla stanovena cena obvyklá na částku 1639 Kč. Doba pro podání
přihlášek byla identická jako doba zveřejnění na úředních deskách, tedy od 14. 4. 2022 do 09. 5. 2022
do 17:00 hod.. Přihlášky k záměru mohli zájemci v uvedené době podávat v uzavřených obálkách
s nápisem „Neotevírat - Nabídka koupě pozemku parc. č. 597/6 v k.ú. Těchonín“ na obecním úřadě.
Přihlášky měly obsahovat jméno, příjmení a datum narození žadatele, dále jeho kontaktní údaje, tel. č..
K tomuto záměru se přihlásila jedna osoba, tedy paní Helena Khandlová, Na Bezděkově 2004, 256 01
Benešov, viz. příloha č. 5 zápisu ZO.
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USN č. 482 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemkové parc. č. 597/1 v k. ú. Těchonín za
částku 1639 Kč paní Heleně Khandlové.
7. Informace o průběhu jednotlivých stavebních akcí.
Starosta obce uvedl:
- Stavební úpravy bytu č. 3 v BD čp. 178 Těchonín.
Tato akce je již dokončena, kdy byt je již plně předán nájemnici. V rámci prací nevznikly více,
ani méně práce. Celková cena díla je 110 400 Kč. (v rámci prováděných prací byla zjištěna nad
rámec nabídkové ceny i havárie – opadající u kuchyňského koutu, který byl opraven v rámci
ceny – bez jejího navýšení). Stavební úpravy provedl Andrej Lukáč, Těchonín 194, Těchonín.
-

Stavební úpravy koupelny bytu č. 7 v BD čp. 180 Těchonín.
Tato akce je již dokončena, kdy byt je již plně předán nájemnici. V rámci prací nevznikly více,
ani méně práce. Celková cena díla je 130 672 Kč. Stavební úpravy provedl Andrej Lukáč,
Těchonín 194, Těchonín.

-

Stavební úpravy koupelny bytu č. 5 v BD čp. 179 Těchonín.
K zahájení stavebních úprav koupelny tohoto bytu dojde začátkem příštího týdne. Celková cena
díla je naceněna na částku 130 672 Kč. Stavební úpravy provede Andrej Lukáč, Těchonín 194,
Těchonín.

-

Oprava havarijního stavu obkladu v koupelně bytu č. 3 v BD čp. 171 Těchonín.
V rámci dohody s nájemníkem tohoto bytu a po provedené prohlídce koupelny byla konstatována
nutnost provedení opravy „odchlíplého“ obkladu. Oprava byla naceněna na částku 20 000 Kč.
Pokud se zde neobjeví nějaká další skryta závada. Opravu provede Andrej Lukáč, Těchonín 194,
Těchonín.

-

Výměna plynového kotle v bytě č. 6 v BD čp. 166 Těchonín.
Na základě zjištění havarijního a v tuto chvíli nefunkčního plynového kotle v tomto bytě, byla
poptána jeho výměna. Výměnu provede pan Vojtěch Haas, Jana Nerudy 755, Králíky, IČ:
62041088 a to vč. Nového odkouření kotle, spuštění atd… Dle cenové nabídky by měla být
realizace provedena za částku 90 000 Kč. K výměně dojde v pondělí dne 16.5.2022.

-

Výměna vchodových dveří k bytu č. 1 v čp. 120 Těchonín.
Na základě odsouhlasené cenové nabídky na výměnu vchodových dveří jsou již tyto ve výrobě.
Předpokládaný termín výměny vč. zapravení je stanoven na červen. Blíže bude ještě upřesněn.
Cena realizace bude 46 514 Kč. Výměnu provede spol. Domett, se sídlem Lichkov 110, Lichkov
IČ: 26003619.
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-

Výměna podlahové krytiny v kuchyni bytu č. 2 v čp. 71 Těchonín – škoda VAK Jablonné
nad Orlicí.
Na základě havárie na vodovodním řadu (regulačního ventilu) došlo k vytopení bytu č. 2 v čp.
71 Těchonín. Výměna poškozené krytiny byla vyčíslena na částku 36 381 Kč. V současné době
je již vše opraveno. V současné době řešíme likvidaci škody s VAK Jablonné nad Orlicí.

-

Zahájení akcí:
Výstavba parkoviště u MŠ Těchonín
Se společností ISOTEP, spol. s.r.o. se domluvili na zahájení stavby v červenci letošního roku.
V rámci přípravy dojde k vykácení porostu před MŠ, kdy toto provedou členové výjezdové
jednotky SDH Těchonín a dřevní hmotu zpracují a uskladní ji pro potřeby SDH Těchonín. Dojde
také k odstranění linie stávajícího oplocení podél komunikace.
Výstavba kůlen pro byty objektu Školní jídelny Těchonín čp. 188
Se společností ISOTEP, spol. s.r.o. se domluvili na zahájení stavby červnu. V rámci přípravy
dojde demontáži herních prvků a jejich následnému umístění na školkové zahradě. Stavba bude
probíhat ze strany školky a k omezení provozu dojde minimálně. Zahrada školky bude od stavby
oddělena oplocením.
NA VĚDOMÍ

8. Stavební úpravy bytu č. 7 v čp. 178 Těchonín.
Starosta obce uvedl: nově uvolněný byt, byl posouzen předsedou stavebního výboru, starostou
a místostarostou obce. Opět je nejefektivnější opravit celý uvolněný byt vč. V rámci provedeného
průzkumu trhu byly pro tuto akci dne osloveny firmy, které předložili své nabídky:
Andrej Lukáč, Těchonín 194, Těchonín, IČ: 64804909 konečná cena díla 529 999 Kč
Tomáš Novotný, Mladkov 49, 561 67 Mladkov, IČ: 68471378 konečná cena 590 000 Kč
Emil Rais, Pastviny 89, Pastviny, IČ: 68471262 konečná cena 695 450 Kč
Tomáš Jelínek, Bystřec 39, 561 54 Bystřec, IČ: 88373061 konečná cena 718 500 Kč
Jako nejvýhodnější cenovou nabídku předkládám a doporučuji zastupitelstvu obce nabídku předloženou
Andrejem Lukáčem, Těchonín 194, Těchonín, IČ: 64804909 s konečnou cenou díla 529 999 Kč vč.
DPH. Z diskuze zastupitelů nevyplynuli žádné další informace.
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USN č. 483 Zastupitelstvo obce schvaluje zadání stavebních úprav bytu č. 7 v čp. 178 Těchonín
Andreji Lukáčovi, Těchonín 194, Těchonín, IČ: 64804909 za konečnou cenu díla 529 999 Kč.
9. Informace o škodní události v bytě č. 2 v BD čp. 110 Těchonín.
Starosta obce uvedl: dne 29. 4. 2022 došlo v nočních hodinách k prasknutí přívodní hadičky k WC
v předmětném bytě, vytékající voda následně vytopila část bytu. Škodní událost jsme nahlásili na
pojišťovnu a v současné době řešíme její vypořádání spočívající zejména v rozsahu způsobené škody.
NA VĚDOMÍ

10. Návrh na vyhlášení památného stromu.
Starosta obce uvedl: mezi podklady k dnešní jednání zastupitelstva obce byly rozeslány materiály
k tomuto bodu jednání. Tento bod jsem již zmínil na předchozím jednání zastupitelstva obce. Jedná se
dle mého názoru je jeden z nejvýznamnějších stromů ve spodní části Těchonína. V současné době nejsou
zpřesněny hranice pozemku. S majiteli sousedních pozemků jsem tuto věc předběžně probral
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a případnému řešení stran hranic parcel jsou nakloněni. Věcí se budeme i nadále zabývat, viz. příloha č.
6 zápisu ZO.
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SCHVALUJE

USN č. 484 Zastupitelstvo obce schvaluje pokračovat v zajištění podkladů pro vyhlášení
památného stromu – javor na parc. č. 1145 v k. ú. Těchonín.
11. Rozpočtové opatření č. 2/2022.
Starosta obce uvedl: u rozpočtového opatření došlo k navýšení příjmů:
za odnětí zemědělské půdy 5 tis. Kč, příspěvek obcím pro rok 2022 ke zmírnění dopadů zákona
o kompenzačním bonusu 37.218,95 Kč, prodej palivového dřeva 5 600 Kč, nájem ČOV u bytovek o 15
tis. Kč vyšší než předpoklad, spoluúčast na občerstvení při valné hromadě Sdružení obcí Orlicko 6 tis.
Kč, pronájem hrobových míst 6 tis. Kč, zapojení do systému odpadového hospodářství vyšší o 8 tis. Kč.
Výdaje byly zvýšeny:
u základní školy drobný materiál na opravy, stůl, sokl sporáku, zvonek, utěrky, smetáky, rohožka,
záclony, instalatérský materiál ve výši 30 tis. Kč, občerstvení valná hromada Sdružení obcí Orlicko 11
tis. Kč, oprava brzd, servis Piaggio 30 tis. Kč, přepravky, regály, materiál na opravu topení hasiči 8 tis.
Kč. Změnou došlo k navýšení peněžních prostředků o 1 818,95 Kč, viz. příloha č. 7 zápisu ZO.
• Zastupitelé Jan Leicht a Karel Vencl uvedli: zvážení servisu obecní techniky Piaggio jinde než
v Živě a.s. – vysoká cena.
NA VĚDOMÍ

12. Informace k pozemkové parc. č. 76 a 17 v k. ú. Celné.
Starosta obce uvedl: v rámci předešlé doby jsme se zabývali možností prodeje obecních parcel č. 76 a
17 v k. ú. Celné. Vzhledem k současnému trendu na trhu jsme se rozhodli opětovně prověřit zájem
žadatelů o tyto parcely. Zjistili jsme, že v současné době již zájem nemají. Druhou variantou využití této
části pozemků v majetku obce je použít je pro výstavbu dětského hřiště. Protože vím, že v předešlé době
nebylo zastupitelstvo nakloněno tomuto směru investic, poptal jsem Celenské rodiny s dětmi, kdy mi
bylo sděleno, že by uvítali v Celném prostor určený pro dětské hřiště a další setkávání příkladně
maminek. Dosah by byl kolem 15 dětí místních a dále jsou zde chalupáři a další návštěvníci. Investice
do dětského hřiště by mohla představovat částku 600 000 Kč. Opětovně předložený návrh byl ze strany
zastupitelstva vzat na vědomí, v diskuzi k tomuto bodu vystoupili jednotlivý zastupitelé. Návrh dětského
hřiště, viz. příloha č. 8 zápisu ZO.
Zastupitel obce pan Karel Vencl: uvedl, že se jedná z jeho pohledu o zbytečnou investici, neboť z jeho
znalosti místních poměrů si děti nejraději hrají u Luxových a jezdí po Celném na kole. Dále, že děti brzy
odrostou a dosah hřiště pro děti již bude minimalní.
Zastupitelka obce paní Mgr. Lenka Kreuselová pochválila snahu obce a zájem o trávení volného času
dětí v místní části Celné. Také vyslovila názor k možnosti výstavby hřiště pro širší spektrum dětí – co
se věku týká.
Zastupitel obce Jiří Junek: zmínil obavu z této investice a i to, že děti v Celném si hrají jinak.
Zastupitelka Mgr. Ivanka Špinlerová vyslovila svůj názor, že by si Celné takovou investici zasloužilo.
Občan Ing. Roman Hrdina uvedl, že se mu zdá investice dle předloženého návrhu do výstavby hřiště
v Celném vysoká. Dále navrhl, zda by se obec nemohla zabývat možností pořízení příkladně U rampy
na koloběžky na plochu pod Základní školu v Těchoníně. Tento návrh podpořil i zastupitel obce pan
Jan Leicht.
NA VĚDOMÍ
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13. Nová podoba webových stránek obce.
Starosta seznámil přítomné se zpracovaným návrhem nové podoby WEBu obce. Zastupiteli byla nová
podoba webu pochválena a přijata. Společnosti Antee bude vydám pokyn v pokračování tvorby webu,
viz. příloha č. 9 zápisu ZO.
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USN č. 485 Zastupitelstvo obce schvaluje podobu nových webových stránek obce Těchonín.
14. Žádost o prodej pozemkové parc. č. 69/2 a 68/2 v k. ú. Celné.
Starosta obce uvedl: dne 10.5.2022 byla na obecní úřad doručena žádost o prodej pozemkových parcel
č. 69/2 a 68/2 v k. ú. Celné. Starosta seznámil s obsahem žádosti. Do příštího jednání zastupitelstva obce
bude zpracován odborný posudek ke stanovení kupní ceny a následně bude zastupitelstvo obce
schvalovat záměr prodeje předmětných parcel, viz. příloha č. 10 zápisu ZO.
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SCHVALUJE

USN č. 486 Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění podkladů pro následné vyhlášení záměru
prodeje pozemkových parc. č. 69/2 a 68/2 v k. ú. Celné.
15. Stanovení počtu zastupitelů zastupitelstva obce.
Starosta obce uvedl: vzhledem k blížícím se volbám do zastupitelstva obcí se vrátím k dříve
diskutovanému tématu a tím je počet zastupitelů našeho zastupitelstva. Zde je otázkou, zda počet
zastupitelů nesnížit na 9 členů… Volby se konají ve dnech 23 - 24. 9. 2022. Chce-li zastupitelstvo obce
snížit počet svých členů pro následující volební období (přičemž pro to stávající změna počtu zastupitelů
nepřichází v úvahu), musí tak učinit nejpozději 85 dnů před prvním dnem voleb a nejpozději do dvou
dnů toto rozhodnutí oznámit na úřední desce obecního úřadu. Stanovený počet zastupitelů se musí
pohybovat v rozmezí určeném v závislosti na počtu obyvatel dle § 68 zákona o obcích. Na příštím
jednání zastupitelstva obce bychom se k tomuto bodu vrátili a tento projednali.
NA VĚDOMÍ

16. Městys Mladkov – konkurs na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Základní školy
a Mateřské školy Mladkov.
Starosta seznámil přítomné s vyhlášeným konkurzem na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele
Základní školy a Mateřské školy Mladkov, viz. příloha č. 11 zápisu ZO.
NA VĚDOMÍ

17. Licenční smlouva č. VP_2022_48764 o veřejném provozování chráněných děl.
Starosta obce uvedl: OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. Čs. Armády
786/20, 160 56 Praha 6, IČ: 63839997 zaslal na obecní úřad návrh licenční smlouvy – jedná se o licenční
smlouvu pro reprodukci hudby v rozhlase. Tato smlouva je vyčíslena na částku 8 410,95 Kč. Osobně se
domnívám, že hradit takovou částku za příkladně 20 hlášení rozhlasu, a tedy přehrání příkladně 5 písní
opakovaně je nehorázné. Navíc hlášení místního rozhlasu má informativní charakter a není výdělečnou
činností. Navrhnu opět, tak jako tomu bylo v loňském roce uzavřít licenční smlouva na dobu adventu
a přehrát při adventu několik koled.
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ZAMÍTÁ

USN č. 487 Zastupitelstvo obce zamítá podpis Licenční smlouva č. VP_2022_48764 o veřejném
provozování chráněných děl.
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18. Diskuse.
Starosta obce pozval všechny přítomné na 25. ročník Toulání kolem Orlice, který proběhne dne 4. 6.
2022.
Zastupitel pan Karel Vencl vznesl připomínku na stav soukromých pozemků u kaple v Celném.
Starosta obce uvedl, že stav pozemků již s vlastníky diskutoval.
Zastupitel pan Karel Vencl vznesl připomínku na stav lavičky u morového sloupu v Těchoníně, kdy
požádal o zajištění její opravy a zároveň pochválil p. Kaplana za její vybudování. Starosta obce, že poptá
pana Kaplana k možnosti opravy.
Občan pan Roman Hrdina vznesl dotaz týkající se dopravy dětí na plavecký výcvik v rámci výuky
v místní ZŠ, kdy je po rodičích nově požadována úhrada dopravy ve výši cca 860 Kč. Na tuto otázku
reagovala paní ředitelka ZŠ Těchonín Mgr. Lenka Kreuselová – vysvětlila z jakého důvodu je tento
poplatek požadován. Kdy může dojít k tomu, že na základě vypořádání rozpočtu základní školy, který
v tuto dobu není stále ze strany Pardubického kraje k dispozici, může dojít k tomu, že tyto prostředky
budou ze strany školy rodičům vráceny. Vysvětlení bylo ze strany tazatele přijato jako dostatečné a
vysvětlující.
NA VĚDOMÍ

Ověřovatelé zápisu:
…………………………
Jan Leicht

……………………………
Ing. Aleš Nepustil

Zapisovatel:
…………………………
Mgr. Ivanka Špinlerová

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