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Obec Těchonín
Těchonín 80, 561 66

Zápis ze zasedání ZO konaného dne 17. 04. 2019
v zasedací místnosti obce Těchonína od 18:00 hod. do 20:30 hod.
Přítomno zastupitelů:
Omluveni:
Přítomno občanů:
Přítomno hostů:
Ověřovatelé:
Zapisovatel:

9/11
Všetička Vlastimil, Mgr. Kreuselová Lenka
3
0
Chládek Jaroslav, Leicht Jan (náhradník Nepustil Aleš)
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. Zajištění očkování psů.
4. Úprava obce, zajištění sečení a úklidu veřejných prostranství a hřbitovů.
5. Rozpočtové opatření č. 2/2019.
6. Účetní závěrka obce Těchonín za rok 2018.
7. Závěrečný účet obce Těchonín za rok 2018.
8. Smlouva č. 1329/B1/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2019 pro akci: „Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při
silnici č. II/311 úseku centra obce Těchonín“ – ISPROFOND 5537510179.
9. Informace o výběru dodavatele akce: „Stavební úpravy bytu č. 3 v BD čp. 178 Těchonín“
– koupelna.
10. Výběr dodavatele akce: „Stavební úpravy hospodářské části BD čp. 166, Těchonín“.
11. Informace o zadání výměny výplní stavebních otvorů v čp. 120 Těchonín.
12. Přidělení bytu č. 2 v BD čp. 110 Těchonín- Celné.
13. Pronájem pozemku parc. č. 162 a parc. č. 163 vše v k. ú. Celné.
14. Prodej vozidla zn. Peugeot z majetku obce Těchonín.
15. Informace o zadání provedení architektonické studie čp. 177 Těchonín.
16. Informace k akci: „Energetické úspory v bytových domech - Obec Těchonín – část 1“
pro bytové domy čp. 171 a čp. 172 Těchonín.
17. Informace k akci: „Energetické úspory v bytových domech - Obec Těchonín – část 2“
pro bytové domy čp. 110 a čp. 166 Těchonín.
18. Informace k akci: „Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici č. II/311 úseku centra
obce Těchonín“.
19. Informace o vyčíslení předpokládané výše dotace na zajištění potravinové obslužnosti na
rok 2019 pro prodejnu č. 137 Těchonín – Konzum.
20. Informace o návrhu na zvýšení ceny za 1 kg svezených plastů z nádob o objemu 1100
litrů a objemných kontejnerů.
21. Informace o provedení osazení dopravního značení.
22. Informace o zvýšeném průjezdu nákladních vozidel po místní komunikaci III. tř. č. 1c na
trase Těchonín-Hluchov-Bouda a zpět.
23. Doplňující informace k záměru revitalizace kinosálu v Těchoníně.
24. Informace o zprovoznění hydrantové sítě požární vody.
25. Informace k Těchonínským listům.
26. Diskuse.
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SCHVALUJE

USN č. 70 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce dle
předloženého návrhu.
2.

Úkol z minulého zasedání zastupitelstva obce.
Starosta obce uvedl: Z minulého zasedání vyplynul úkol projednat stav pozemkové parcely
parc. č. 168/28 a 168/27 vše v k.ú. Těchonín, jejichž vlastníkem je pan Franček. S vlastníkem
bylo hovořeno, kdy nás ujistil a záměru stavbu provést a doložil studii od projektanta, viz
příloha č. 1 zápisu ZO. V současné době je zpracováván projekt. Tato studie ukazuje vzor RD,
který bude nejspíše realizován. Co se týče materiálu na pozemku – tento pozemek byl ze strany
pana Frančeka srovnán a v současné době technologicky „sesedá“. Kupní smlouva byla na
základě. usn. č. 221/2013 ze dne 13. 11. 2013 schválena zastupitelstvem obce Těchonín.
NA VĚDOMÍ

3.

Zajištění očkování psů.
Starosta obce uvedl: Očkování psů a koček je zajištěno, informace bude zveřejněna na úředních
deskách a rozeslána předem infokanálem. Letos očkování provede místní veterinářka MVDr.
Eva Šimková z Celného, a to ve čtvrtek 16. května na obvyklých místech, tedy:
- 1. stanoviště – před obecním úřadem od 18:00 hod.
- 2. stanoviště – na náměstíčku v Celném orientačně od 18:45 hod.
NA VĚDOMÍ

4.

Úprava obce, zajištění sečení a úklidu veřejných prostranství a hřbitovů.
Starosta obce uvedl: Co se týká úpravy obce, veřejných prostranství a hřbitovů, bude prováděna
zaměstnancem obce a pracovníky na dohodu, tak jako doposud.




Zastupitel Martin Olšar se dotázal: Co se zamýšlí s nahromaděnými větvemi na louce
u pily v Celném?
Zastupitel Jiří Junek odpověděl: Větve jsou zde dočasně umístěny a v průběhu roku
budou likvidovány.
Zastupitel Jiří Junek uvedl: úklid obecních cest po zimě bude dle možností průběžně
prováděn.
NA VĚDOMÍ

5.

Rozpočtové opatření č. 2/2019.
Starosta obce uvedl: Informujeme Vás, že bylo k 5. 3. 2019 provedeno Rozpočtové opatření
č. 2/2019, viz. příloha č. 2 zápisu ZO. Příjmy se zvýšily o 10.700 Kč obdržením dotace na
výkon místní správy, o 5 tis. Kč z nájmu čistírny odpadních vod u bytovek. Náklady byly
navýšeny o 5 tis. Kč za opravu omítek na kapli v Celném, navýšení výdajů na tisk
Těchonínských listů 12 tis. Kč, v bytovém hospodářství práce na dohodu o provedení práce za
vyhotovení energetických štítků na budovy čp. 110 a 166 ve výši 8 tis. Kč, aktualizace ceníku
stavebních prací 4 tis. Kč, nákup kancelářských potřeb na volby do EU 8 tis. Kč, kredit pro
zasílání SMS zpráv občanům 10 tis. Kč, schválené cestovné starosty 36 tis. Kč a platba DPH
219 tis. Kč. Celkem změna stavu peněžních prostředků na bankovních účtech 286.300 Kč.
NA VĚDOMÍ

6.

Účetní závěrka obce Těchonín za rok 2018.
Starosta obce uvedl: K 31. 12. 2018 byla řádně sestavena účetní závěrka obce za rok 2018, viz.
příloha č. 3 zápisu ZO. Dne 1. 2. 2019 bylo za obec podáno Přiznání k dani z příjmů
právnických osob. Výsledek hospodaření před zdaněním byl zisk ve výši 1.755.538,- Kč. Dle
Vyhlášky 220/2013 Sb. je potřeba účetní závěrku do šesti měsíců ode dne, ke kterému se
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sestavuje, schválit a sepsat o úkonu protokol. Podklady byly rozeslány. Zastupitelé ani nikdo
z přítomných občanů nevznesl žádných dotazů ani připomínek k tomuto projednávanému bodu.
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
A

7
A

8
A

9
A

10
A

11
-

SCHVALUJE

USN č. 71 Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrka obce Těchonín za rok 2018 bez
výhrad.
7.

Závěrečný účet obce Těchonín za rok 2018.
Starosta obce uvedl: Pardubický kraj, finanční odbor, dne 25. 1. 2019 provedl přezkoumání
hospodaření obce za rok 2018. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby
a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání je přílohou k závěrečnému účtu,
který byl dne 6. 3. 2019 sestaven dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, vis příloha č. 4 zápisu ZO. Tento závěrečný
účet shrnuje údaje o ročním hospodaření obce a je nutné ho do 30. 6. 2019 schválit. Návrh byl
6. 3. 2019 na úřední desce v užším rozsahu vyvěšen, na internetových stránkách byl zveřejněn
v plném rozsahu včetně příloh. Písemně bylo možné se k němu vyjádřit do 31. 3. 2019. Nikdo
nevznesl žádný písemný dotaz, či námitku. Závěrečný účet obce za rok 2018 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 byly zastupitelstvem obce schváleny bez
výhrad.
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SCHVALUJE

USN č. 72 Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Těchonín za rok 2018 bez
výhrad.
8.

Smlouva č. 1329/B1/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2019 pro akci: „Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při
silnici č. II/311 úseku centra obce Těchonín“ – ISPROFOND 5537510179.
Starosta obce uvedl: Dne 8. 4. 2019 jsem zaurgoval na SFDI podklady – tedy uvedenou
smlouvu a přílohu č. 2 tedy tabulku s výčtem neuznatelných položek v položkovém rozpočtu.
V současné době již víme přesně, jaké položky jsou neuznatelné dle názoru SFDI. Také víme,
jakou výši finančních prostředků musíme do této akce přinést z obecních peněz. Mělo by se
v rámci realizace jednat o částku 5 274 752,- Kč a příjmem dotace budou financovány práce
v řádové hodnotě 4 836 000,- Kč. Jedná se o přesně vyčíslené částky, kdy jejich výše se však
může měnit s ohledem na možnost více a méně nákladů. Předmětná smlouva vč. příloh byla
rozeslána zastupitelům mezi podklady pře jednáním zastupitelstva. Zastupitelé ani nikdo
z přítomných občanů nevznesl žádných dotazů ani připomínek k tomuto projednávanému bodu.
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SCHVALUJE

USN č. 73 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 1329/B1/2019 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 pro akci:
„Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici č. II/311 úseku centra obce Těchonín“ –
ISPROFOND 5537510179.
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9.

Informace o výběru dodavatele akce: „Stavební úpravy bytu č. 3 v BD čp. 178 Těchonín“
– koupelna.
Starosta obce uvedl: Na základě provedeného průzkumu trhu byli dne 25. 3. 2019 v souladu se
směrnicí obce o zadávání zakázek malého rozsahu osloveni 3 možní dodavatelé. Dva
z dodavatelů Petr Vašata a Tomáš Novotný cenovou nabídku nepodali. V souvislosti s tímto
Vás informuji o tom, že realizaci stavebních úprav koupelny bytu č. 3 v BD čp. 178 Těchonín
provede pan Andrej Lukáč, stavební práce – zednictví se sídlem Těchonín čp. 194, IČ:
64804909, který předložil nejvýhodnější cenovou nabídku s koncovou cenou 79.000,- Kč vč.
DPH, viz příloha č. 6 zápisu ZO. Oproti dříve realizovaným opravám jsme se rozhodli osazovat
zrcadlo se zrcadlovou skříňkou a taktéž umyvadlo se skříňkou pro vyšší komplexnost dodávky
realizace „rekonstrukce“ koupelny. Dne 8. 4. 2019 byla s dodavatelem akce sepsána SOD.
NA VĚDOMÍ

10.

Výběr dodavatele akce: „Stavební úpravy hospodářské části BD čp. 166, Těchonín“.
Starosta obce uvedl: Dne 11. 3. 2019 byly rozeslány výzvy k podání cenové nabídky k uvedené
stavební akci celkem 11 společnostem. Jednalo se o společnosti (uvedu pouze názvy) Isotep
s.r.o., Lukáš Jirásek klempířství, Agrostav Ústí nad Orlicí, Vakstav Jablonné nad Orlicí, Jiří
Fogl Jamné nad Orlicí, Stavoprim-spol.s.r.o., Antonín Vítek, Bromach spol. s.r.o., Karel Aubus
(střechy Aubus), Karel Nováček a spol. Dřevotes MS s.r.o..
Cenové nabídky zaslali:
- Bromach spol. s.r.o., Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun-Žichlínské předměstí. IČ: 27467520
dne 29. 3. 2019 v 10:00 hod. s nabídkovou cenou 2 485 547,- Kč včetně DPH.
- ISOTEP s.r.o., Královehradecká 1089, 562 01 Ústí nad Orlicí. IČ 25263498 dne 1. 4. 2019 ve
12:40 hod. s nabídkovou cenou 2 433 748,- Kč včetně DPH.
Na základě rozhodnutí výběrové komise ve složení Daniel Krejsa, Jiří Junek a Josef Sedláček
o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky je doporučena společnost ISOTEP s.r.o. s nejnižší
podanou nabídkovou cenou, viz příloha č. 7 zápisu ZO.
Jedná se i o společnost, která provádí práce spojené se zateplením uvedené budovy, kdy by nám
tím odpadla starost týkající se kolize několika zhotovitelů na stavbě. Co se týče vysoutěžené
ceny je zřejmé, že se jedná o částku vyšší, než s jakou jsme na přelomu roku počítali a vyhradili
si ji v rozpočtu obce na rok 2019. Tato částka pouze odhadována a vycházelo se z cen roku
2018. Nicméně, již od provedeného rozpočtu ze strany projektanta víme, že toto období bylo ve
stavebnictví obdobím stanovování nových cen, které jsou vyšší. Dále došlo ke zjištění, o kterém
jsem Vás informoval, a totiž, že musí být nově osazen bleskosvod na celém objektu a provedena
nová elektroinstalace hospodářské části objektu. To jsou důvody, proč je cena za provedení
vyšší oproti částce pomýšlené v rozpočtu obce na rok 2019.



Zastupitel Karel Vencl uvedl: Cena uvedená v rozpočtu se značně liší od vysoutěžené
ceny.
Starosta obce reagoval: Cena byla do rozpočtu odhadnuta, protože nebyl hotový projekt.
Po předložení projektu byla cena určena dle projektových prací na 2,1 mil. Kč. V této
době do toho vstoupilo navýšení cen stavebních prací, z těchto důvodů je cena vyšší, než
bylo odhadováno do rozpočtu a dále i projektem posléze kalkulováno.
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USN č. 74 Zastupitelstvo obce schvaluje společnost ISOTEP s.r.o., Královehradecká 1089,
562 01 Ústí nad Orlicí. IČ 25263498 s nabídkovou cenou 2 433 747, 91,- Kč vč. DPH jako
dodavatele akce „Stavební úpravy hospodářské části BD čp. 166, Těchonín“.

11.

Informace o zadání výměny výplní stavebních otvorů v čp. 120 Těchonín.
Starosta obce uvedl: Na základě provedeného průzkumu trhu byla pro realizaci výměny výplní
stavebních otvorů – oken v domě čp. 120 Těchonín vybrána společnost Domett, s.r.o. IČ
26003619, která již pro naši obec jednotlivé realizace prováděla a vždy bez problému
a reklamací. Nabídková cena, kterou nám společnost ve své nabídce zaslala je 39. 981,- Kč vč.
DPH., viz příloha č. 8 zápisu ZO. Jedná se o výměnu 5 ks oken zn. Sulko vč. parapetů
a zednického zapravení. Okna jsou již ve výrobě a v následné době budou po dohodě
s nájemníky osazena.
NA VĚDOMÍ

12.

Přidělení bytu č. 2 v BD čp. 110 Těchonín-Celné.
Starosta obce uvedl: Na předchozím jednání zastupitelstva obce jsem Vás informoval
o předpokládaném uvolnění bytu č. 2 v BD čp. 110 Těchonín-Celné s předpokládaným datem
30. 4. 2019 k předání bytu. Dne 28. 3. 2019 byl vyhlášen pronájem bytu dle nastavených
pravidel. Tento byl řádně vyvěšen na úředních deskách a dále v sekci volné byty na webových
stránkách obce Těchonín. Dále byla informace rozeslána infokanálem obce. Termín podání
žádostí byl stanoven do 12:00 hod. dne 17. 4. 2019. Nyní zde máme 3 žádosti o přidělení bytu.
Přítomni byli seznámeni s obsahem jednotlivých žádostí, které jsou přílohou č. 9 tohoto zápisu.
Na základě tajného hlasování byl nájemní byt č. 2 v čp. 110 Těchonín-Celné přidělen žadateli č.
1 dle označení na hlasovacích lístcích. S tímto bude sepsána nájemní smlouva a bude mu byt
předán k užívání.
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USN č. 75 Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení bytu č. 2 v čp. 110 Těchonín-Celné
žadateli č. 1, který byl vybrán na základě tajného hlasování.
13.

Pronájem pozemku parc. č. 162 a parc. č. 163 vše v k. ú. Celné.
Starosta obce uvedl: Na předchozím jednání zastupitelstva obce jsem Vás informoval o žádosti
o pronájem pozemků parc. č. 162 a parc. č. 163 vše v k. ú. Celné. Dne 15. 3. 2019 byl vyhlášen
záměr pronájmu pozemku p. č. 162 o výměře 406 m2 (druh pozemku - ostatní plocha, způsob
využití – jiná plocha) a p. č. 163 o výměře 378 m2 (druh pozemku – trvalý travní porost) vše
v k. ú. Celné. Záměr byl řádně vyvěšen na úředních deskách obce v době od 18. 3. 2019 do 9. 4.
2019. V této době jsme obdrželi nabídku pana Kouta, kterou nyní přečtu. Je přílohou
č. 10 zápisu z dnešního ZO. Protože se jedná o jediného zájemce o pronájem pozemku, navrhuji
nechat sestavit panem Valentou nájemní smlouvu s tímto žadatelem. A následně jí projednat na
květnovém ZO.
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
A

7
A

8
A

9
A

10
A

11
-

SCHVALUJE

USN č. 76 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku parc. č. 162 a parc. č. 163 vše
v k. ú. Celné panu Vilému Koutovi.
14.

Prodej vozidla zn. Peugeot z majetku obce Těchonín.
Starosta obce uvedl: Na předchozím jednání zastupitelstva obce jsme si schválili záměr prodeje
vozidla zn. Peugeot z majetku obce Těchonín. Tento záměr byl řádně vyvěšen na úředních
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deskách obce Těchonín v době od 18. 3. 2019 do 9. 4. 2019. V této době jsme obdrželi jednu
nabídku od pana Oldřicha Černohouse s částkou 6.000,- Kč, viz příloha č. 11 zápisu ZO.
Záměrem bylo stanoveno nejnižší podání na 5. 000,- Kč, dále, že vozidlo bude prodáváno jako
soubor náhradních dílů a v kupní smlouvě bude jasně vymezena povinnost kupujícího vozidlo
přihlásit na svou osobu a toto vozidlo zákonně pojistit. Návrh kupní smlouvy jsem nechal
sestavit u pana Valenty, který pro naši obec smlouvy připravuje.
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USN č. 77 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej NA vozidla zn. Peugeot RZ: 4E1 5865
z majetku obce Těchonín panu Oldřichu Černohousovi za částku 6. 000,- Kč.
15.

Informace o zadání provedení architektonické studie čp. 177 Těchonín.
Starosta obce uvedl: Vzhledem k problematice BD čp. 177 jsme přistoupili k provedení
architektonické studie, kdy tento krok jsme schválili na jednom z předchozích zasedání
zastupitelstva obce. Protože jsme chtěli mít jistotu, že tuto studii nepřeplácíme, provedli jsme
průzkum trhu a oslovili jsme několik možných dodavatelů. Byl to Daniel Krejsa, Libor
Barvínek, Jan Hrdina, kteří odpověděli, že z kapacitních důvodů nemohou naší poptávce
vyhovět. Dále společnost BKN spol. s.r.o., se sídlem Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto,
IČ:15028909 a společnost Zefraprojekt s.r.o., Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem,
IČ:06686982. Tato je společnost, která podala nejvýhodnější nabídku s částkou 59. 290,- Kč vč.
DPH. Nabídky jsou přílohou č. 12 tohoto zápisu. Termín realizace byl stanoven do 31.5.2019.
NA VĚDOMÍ

16.

Informace k akci: „Energetické úspory v bytových domech - Obec Těchonín – část 1“ pro
bytové domy čp. 171 a čp. 172 Těchonín.
Starosta obce uvedl: V současné době již máme ukončenou shora uvedenou akci, společnost
Forenta s.r.o. nám předala všechny podklady stavby a nyní spolu se smluvní stranou, tedy
společností DD energo s.r.o., Tyršova 237, 570 01 Litomyšl, IČO: 252 76 417,
DIČ: CZ25276417 zastoupenou paní Ing. Alenou Džbánkovou, která nám děla dotační
management pracujeme na podkladech pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, čímž směřujeme
k vyúčtování akce a získání dotačního spolufinancovaní. Finální vyúčtování realizace se
zastavilo na částce 4.365.568,- Kč. Kdy jsou zde obsaženy i položky vícenákladů ve výši
8.916,- Kč (dotační management, nátěry klempířských prvků). Předpokládaná výše dotace je
1.734.789,- Kč.
NA VĚDOMÍ

17.

Informace k akci: „Energetické úspory v bytových domech - Obec Těchonín – část 2“ pro
bytové domy čp. 110 a čp. 166 Těchonín.
Starosta obce uvedl: V současné době jsou v plném proudu stavební akce, které jsme zahájili
v letošním roce, nyní krátce k zateplování bytových domů čp. 110 a čp. 166 Těchonín.
K předání staveniště - domu čp. 110 Těchonín došlo dne 26. 2. 2019 a u domu čp. 166
Těchonín to bylo o něco později. Práce jsou v plném proudu a navazují na sebe jednotlivé
činnosti. U čp. 110 proběhla už i výměna oken a vstupních dveří do domu a v následujících
dnech se začne pracovat na fasádě, okapových svodech, klempířských prací – tedy konečné fázi.
Také bylo provedeno sjednocení rozvodů pro TV a internet jednotným rozvodem. Aby novou
fasádu nehyzdili satelitní a internetové přijímače. Došlo k výměně zvonkového tabla a osvětlení
vstupní části domu. U domu čp. 166 dojde k souladu stavební akce týkající se stavebních
činností na hospodářské části tohoto domu. Již je provedeno zateplení všech částí, kromě
východní štítové zdi. I zde dojde k přemístění osvětlení u vchodových dveří, přemístění
zvonkového tabla na vnější část zateplené fasády a sjednocení rozvodu pro TV.
NA VĚDOMÍ
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18.

Informace k akci: „Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici č. II/311 úseku centra
obce Těchonín“.
Starosta obce uvedl: Nemohli jste si nevšimnout, že byla zahájena také výstavba chodníku
a souvisejících prvků této akce. V současné době je realizována zejména část B, kde jsou
osazeny obruby, uliční vpusti pro odvod dešťové vody v návaznosti na meliorační rýhy, byly
upřesněny polohy patek pro stožáry VO a položena infrastruktura. V současné době probíhá
osazování vzdálenějších obrub (parkových obrub). Začínají se pokládat zámkové dlažby. Stavba
by měla následně pokračovat ve směru k viaduktu. V rámci stavby je autorským dozorem
pověřená osoba projekční kanceláře AMOK, technickým dozorem investora je spol. TRdesign
zastoupený panem Ing. Rakem a pověřenou osobou, stavbyvedoucím je za společnost Dlažba
VM pan Hasenöhrl.
NA VĚDOMÍ

19.

Informace o vyčíslení předpokládané výše dotace na zajištění potravinové obslužnosti na
rok 2019 za prodejnu č. 137 Těchonín – Konzum.
Starosta obce uvedl: Na obecní úřad byla doručena písemnost, kterou jsem i rozeslal mezi
podklady k dnešnímu jednání zastupitelstva obce a s touto se mohli zastupitelé seznámit.
Příspěvek Obce Těchonín pro prodejnu Konzum č. 137 v Těchoníně byl předběžně
vykalkulován na částku 77 023,- Kč, což by měla být maximální výše. Písemnost je přílohou
tohoto zápisu.
NA VĚDOMÍ

20.

Informace o návrhu na zvýšení ceny za 1 kg svezených plastů z nádob o objemu 1100 litrů
a objemných kontejnerů.
Starosta obce uvedl: Společnost KOS Jablonné nad Orlicí zastoupená panem Janem Janouškem
zaslala na Obecní úřad Těchonín písemnost, viz příloha č. 13 zápisu ZO, kterou jsem Vám spolu
s reálným vyčíslením zaslal mezi podklady pro dnešní zasedání ZO. V této je zdůvodněno
opodstatnění návrhu navýšení ceny svozu tříděných odpadů a je zde vyčíslena částka 0,8 Kč
navýšení na 1 kg plastů svezených z nádob o objemu 1100 l a objemných kontejnerů. Protože
jsem si nedovedl reálně představit, o jaké navýšení se v praxi jedná, požádal jsem zástupce
uvedené společnosti, zda by mohli provést kalkulaci na příkladu loňského roku. To je příloha
č. 14 zápisu ZO, kterou jsem Vám zaslal. Reálné navýšení představuje v roční perspektivě
částku ve výši 5 440,- Kč. (6,8t / v roce 2018).
V současné době máme uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou a myslím, že dodatkem k této
smlouvě bychom jí mohli prodloužit. Můžeme se zabývat i myšlenkou na nové výběrové řízení.
Zastupitel Aleš Nepustil doplnil: v současné době je odkup plastů v útlumu. Proto se domnívám,
že navýšení cen svozu plastů je navzdory této skutečnosti ještě příznivý a navrhuji tedy
přistoupit ke schválení předloženého návrhu.
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SCHVALUJE

USN č. 78 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh ke stávající smlouvě se společností KOS
Jablonné nad Orlicí s akceptováním zdražení služeb o 0,8 Kč na 1 kg plastů svezených
z nádob o objemu 1100 l a objemných kontejnerů.

21.

Informace o provedení osazení dopravního značení.
Starosta obce uvedl: Dne 8. 4. 2019 bylo po mých opakovaných urgencích SÚS Pardubického
kraje – cestmistrovství Žamberk provedeno osazení dopravního značení na „Mótláku“ na
křižovatce na obec Vlčkovice a mezi Těchonínem a Celným, kde byla nově osazena značka
upozorňující na pohyb chodců. Finanční vyčíslení nemám ještě od SÚS k dispozici. Co se týče
časové prodlevy, tato byla z jejich strany zdůvodněna jednak klimaticky nevhodnými
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podmínkami a dále časovým vytížením na začátku letošního roku. Finanční vyčíslení je
následovné došlo k osazení 12 ks dopravních značek, na osmi sloupcích a patkách – celková
cena je 23. 861,-Kč vč. DPH. Vše hradí obec Těchonín.
NA VĚDOMÍ

22.

Informace o zvýšeném průjezdu nákladních vozidel po místní komunikaci III. tř. č. 1c na
trase Těchonín-Hluchov-Bouda a zpět.
Starosta obce uvedl: V rámci výstavby objektu na akci: „Zvýšení atraktivity muzea ČS
opevnění – Dělostřelecká tvrz Bouda“ bude v době od 1. 4. 2019 až do mezního data 31. 12.
2019 zvýšen provoz na uvedené komunikaci s ohledem na vozidla stavby, kterou provádí
společnost Stating s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, IČ: 25963864. Výjimku
z dopravního značení povoluje silniční správní úřad Žamberk. Naší podmínkou je provedení
pasportizace komunikace před zahájením prací a po jejich ukončení s ohledem na možný vznik
poškození způsobených provozem vozidel stavby a jejich následné uvedení do původního stavu.

23.

Doplňující informace k záměru revitalizace kinosálu v Těchoníně.
Starosta obce uvedl: Nyní bych Vás seznámil s informací od paní Koskové, kterou nám zaslala
na obecní úřad, jako reakci na výnos z předchozího zasedání zastupitelstva obce. Tento je
přílohou č. 14 zápisu z dnešního ZO.

NA VĚDOMÍ

NA VĚDOMÍ

24.

Informace o zprovoznění hydrantové sítě požární vody.
Starosta obce uvedl: V uplynulém měsíci jste jistě zaznamenali časté odstávky dodávek pitné
vody. Tyto byly zapříčiněny jednak poruchami, a dále také provedením revize hydrantové sítě
a zajištěním hasební vody pro obec Těchonín ve všech místních částech. Myslím, že se nám
podařilo uvést do provozu hydranty, které budou chránit celou obec. V rozpočtu obce na tuto
akci bylo vyčleněno 100 tis. Kč. Mělo se jednat o spoluúčast obce Těchonín při výměně
a novém osazení 2 nadzemních hydrantů. Společnost Vak Jablonné nad Orlicí provedla ve své
režii také dva nadzemní hydranty a provedla dále další servisní a opravné práce. Následně jsem
nechal uvedenou společnost provést revizi vytypovaných hydrantů v místní části Celné. Protože
kontrolní měření ukázalo dobré hodnoty, byl následně nově instalován nadzemní hydrant
u obchůdku v Celném. Krytí nadzemních hydrantů je 600 m vzdušnou čarou. Vzhledem k tomu,
že v oboustranné dohodě nebyl zahrnut posledně zmíněný hydrant, byl tento proveden nad
rámec uvedených 100 tis. Kč z rozpočtu obce. Došlo tedy k navýšení o 29. 470,- Kč. A celková
částka je tedy 129. 470,- Kč vč. DPH. Myslím, že to není zásadní finanční rozdíl s ohledem na
výsledek – tedy zřízení funkční hydrantové sítě jako místa pro čerpání hasební vody.
NA VĚDOMÍ

25.

Informace k Těchonínským listům.
Starosta obce uvedl: Na tomto místě bych požádal pana Aleše Nepustila, který za redakční radu
TL přednese svou zprávu, viz příloha č. 15 zápisu ZO.
Úvodem bylo poděkováno členům redakční rady TL, kteří ji v nedávné době opustili.
Zastupitelstvo bylo seznámeno o současném stavu prodejnosti a ohlasech občanů. Ze zprávy
také vyplynula žádost redakční rady o navýšení rozpočtu Těchonínských listů a zdůvodnění
výše příspěvku - jednak navýšením počtu listů a nově celobarevným provedením, kdy se jedná
o částku 12.000,- Kč.



Zastupitel Karel Vencl uvedl: děkuji současné radě TL za poděkování za práci v TL,
dále bych se vyjádřil k barevnosti TL. Osobně si myslím, že černobílé fotografie vs.
barevné byly vždy vyvážené.
Zastupitel Aleš Nepustil uvedl: práce s kombinováním barevnosti jednotlivých stran je
mnohem větší, sázení je o to pracnější. Ohlasy na TL jsou převážně pozitivní.
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Zastupitel Karel Vencl uvedl: dodatečně předám veškerou dokumentaci k založení TL
na OÚ. Starší čísla budou nabídnuta občanům za cenu 5,- Kč a budou k dispozici na OÚ.
Starosta obce uvedl: Připojuji se k vysloveným díkům odchozivším členům. Dále bych
si dovolil vyjádřit svůj postoj – tedy, že jsem rád, že se nám podařilo TL zachovat
a možná i trochu oživit. Nově vzniklé redakční radě jsem již na prvních jednáních
přislíbil podporu a domnívám se, že příspěvek pro TL lze navýšit. Na toto budeme
pamatovat při sestavování rozpočtu obce na rok 2020, kdy s navýšením budeme počítat.
NA VĚDOMÍ

26.

Diskuse


Zastupitelka Ivanka Špinlerová srdečně zve všechny občany Těchonína, Celného
a příznivce kulturních akcí na Jarní koncert hudebního seskupení ŠestTet. Koncert se
bude konat 27. 4. 2019 v 17:00 hod. na náměstíčku v Celném.



Zastupitel Karel Vencl uvedl: V obci se dle zástupců společnosti energetických
rozvodů v roce 2021 chystá akce umístění vedení nadzemních rozvodů elektrické
energie do země. Pravděpodobně dojde k neplánovaným nákladům obce na přepojení
rozvodů veřejného osvětlení obce.



Občan Miroslav Urban se dotázal: Kdo je správcem propustků na komunikaci č. II/311,
kdo zodpovídá za osazování kanálových vpustí a napojení na stávající propustky pod
komunikací? Většina těchto propustků je zanesena letitými nánosy zeminy.



Starosta obce odpověděl: Co se týče propustků, na které nebudou napojeny kanálové
vpustě v rámci výstavby chodníků, tyto patří do správy firmy SÚS pardubického kraje.
Tyto vpustě si SÚS bude čistit ve své režii. Dle jejich stavu budou v průběhu realizace
chodníku vyčištěny s čímž je počítáno.



Občan Miroslav Urban uvedl: V předchozích letech byl odbagrován břeh nad cestou
u čp. 147. Tento břeh je nestabilní a průběžně se z něj uvolňuje zemina, která zasypává
tuto cestu. Tento břeh by se měl co nejdříve zajistit.



Starosta obce odpověděl: Tento břeh je celkově komplikovaný a dá se zajistit jedině
výstavbou opěrné zdi, což může být náklad 0,5 - 1 mil. Kč z rozpočtu obce. Tyto
prostředky v současné době z rozpočtu obce uvolnit nemůžeme. Komunikaci pod
zmíněným břehem budeme nadále průběžně čistit.
NA VĚDOMÍ

Ověřovatelé zápisu:
……………………
Chládek Jaroslav

……………………
Leicht Jan

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