Zápis č. 4/2018
ze zasedání Zastupitelstva Obce Teplýšovice konaného ve
čtvrtek 31.5.2018 v 18:00 hod. v Teplýšovicích
Přítomni: J. Škvor, Mgr. P. Goby, V. Sahula, J. Pessr, Ing. M. Stařecký, Ing. P. Dřízal,
Ing. O. Škvor.
Omluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: V. Sahula, J. Pessr.
Zastupitelstvo bylo usnášení schopné.
Program zasedání:
1) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro nové volební období.
2) ÚPD-uvedení do „právního stavu“/aktualizace ÚPD.
3) Veřejná zakázka malého rozsahu-nejvhodnější nabídka uchazeče-odsouhlasení
smlouvy o dodávce DA pro JPO Teplýšovice.
4) DA4.1.schválení přijetí dotace z Programu 2018 pro poskytnutí datace z rozpočtu
Středočeského kraje, Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Stř.
kraje,
4.2. schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy se Středočeským krajem pro
poskytnutí datace z rozpočtu Středočeského kraje, z Programu 2018, Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Stř. kraje.
4.3.deklarace obce poskytovateli dotačních prostředků MV GŘ HZS ČR o
zajištěných vlastních zdrojích pro dofinancování zaregistrovaného projektu
č. 014D24100 8129 Teplýšovice – Dopravní automobil
5) SVOL-členství obce.
6) Pošta Partner na OÚ.
7) Obec Kozmice – školství.
8) Korekce rozsahu projektu-Oprava památky kostela sv. Havla-žádost z dot.titulu
MZe ČR Údržba a obnova stáv. kultur. prvků venkovské krajiny.
9) Rekonstrukce tělocvičny Sokolovny-podpořeno dotací MMR ČR.
10) Náhradní zásobování pitnou vodou-návrh řešení.
11) Zateplení stropu čp. 32 Čeňovice.
12) E.ON - posuzování tzv. individuální CN na sjednání sdružených služeb na
dodávky silové elektřiny pro obecní odběrná místa.
13) Plán termínů tradičních veřejných ZO s občany.

Zastupitelé program schválili včetně jeho rozšíření o body č. 11-13 o něž požádal starosta obce.
1. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro nové volební období.
Podle § 67 a 68 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) plénum projednalo problematiku
stanovení počtu zastupitelů, který bude volen do zastupitelstva pro volební období 2018-2022,
v rámci letošních podzimních komunálních voleb.
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Návrh: 7 členů.
Otázka: „Kdo souhlasí, aby Zastupitelstvo Obce Teplýšovice ve funkčním období v létech
2018- 2022 bylo složeno v počtu sedmi zvolených zastupitelů?“
PRO – 7

PROTI – 0

Zdržel se hlas. – 0

Zastupitelé stanovili pro funkční období let 2018-2022, že Zastupitelstvo Obce Teplýšovice
bude složeno ze sedmi zvolených zastupitelů.
V podzimních komunálních volbách bude voleno do Zastupitelstva Obce Teplýšovice sedm
zastupitelů.
2. ÚPD-uvedení do „právního stavu“/aktualizace ÚPD.
Vlivem novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb., přechodná ustanovení, kterou se mění zákon
stavební č. 183/2006 Sb., na obec připadá splnění povinnosti, která spočívá ve zveřejnění
úplného znění územně plánovací dokumentace (ÚPD). Vzhledem ke skutečnosti, kdy ÚPD
z r. 2001 prodělala následné tři změny, a jednotlivé dokumentace nejsou v elektronické podobě
je nezbytné, učinit kroky k uvedení ÚPD do právního stavu, čehož lze dosáhnout pouze cestou
elektronizace jednotlivých dokumentací a následné sloučení do dokumentace jediné.
Starosta získal za tímto cílem od kolegů starostů z blízkých i vzdálených obcí reference o
projektových kancelářích a ateliérech oprávněných a odborně způsobilých tuto specifickou a
odbornou činnost ve smyslu zákona stavebního zákona, úseku územního plánování vykonávat.
V diskusi o jednotlivých referencích zastupitele seznámil.
Závěrem starosta na základě získaných kladných referencí navrhl v problematice navázat
spolupráci se společností Ateliér AURUM s.r.o. z Pardubic, konzultovat s ní požadavek obce,
práce nechat ocenit cenovou nabídkou.
Zastupitelé navázání spolupráce se společností Ateliér Aurum s.r.o. schválili. S cenovou
nabídkou budou seznámeni.
Platný územní plán
3. Veřejná zakázka malého rozsahu-nejvhodnější nabídka uchazeče-odsouhlasení smlouvy o
dodávce DA pro JPO Teplýšovice.
Dne 27.4.2018 obec, jako zadavatel veřejné zakázky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.,
vyhlásila výzvu se zadávacími podmínkami pro soutěž na dodavatele dopravního automobilu
pro JPO III Obce Teplýšovice. Výzvou poptala celkem čtyři dodavatele hasičských dopravních
automobilů v provedením „Z“-základním, kategorie podvozku „pro městský provoz“, o
celkové hmotnosti do 3,5 tuny, a to na základě schválených technických podmínek GŘ HZS
ČR a HZS Středočeského kraje, s nimiž byli zastupitelé seznámeni na posledním řádném
zasedání.
Dne 14.5.2018 výběrová komise vyhodnotila nabídku společnosti Vesta Auto Corson s.r.o., IČ:
27120457 jako nejvýhodnější. Společnost splnila veškeré požadavky zadavatele bezezbytku a
nabízí DA za nejvýhodnější cenu 1.192.368,-Kč, značky Ford Transit 350 L3 Trend 4x4.
O sjednání kupní smlouvy zastupitelé hlasovali.
Otázka: „Kdo souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy se společností Vesta Auto Corson s.r.o., se
sídlem Služeb 5/256, 108 00 Praha 10-Malešice, IČ: 27120457 na dodávku DA pro JPO III

2

Obce Teplýšovice tovární značky Ford Transit 350 L3 Trend 4x4 za cenu 1.192.368,- Kč s
DPH?“
PRO – 7

PROTI – 0

Zdržel se hlas. – 0

Zastupitelé schválili uzavření Kupní smlouvy se společností Vesta Auto Corson s.r.o., se sídlem
Služeb 5/256, 108 00 Praha 10-Malešice, IČ: 27120457 na dodávku DA pro JPO III Obce
Teplýšovice tovární značky Ford Transit 350 L3 Trend 4x4 za cenu 1.192.368,- Kč s DPH.
4. Dopravní automobil pro JPO III Obce Teplýšovice –
4.1. schválení přijetí dotace z Programu 2018 pro poskytnutí datace z rozpočtu Středočeského
kraje, Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Stř. kraje
Dne 17.5.2018 došlo ze Středočeského kraje viz .doslovný opis:
Oznameni o rozhodnuti Zastupitelstva Stredoceskeho kraje ve veci zadosti o poskytnuti dotace
prostrednictvim verejnopravni smlouvy z Programu 2018 pro poskytovani dotaci z rozpoctu
Stredoceskeho kraje - Stredocesky Fond podpory dobrovolnych hasicu a slozek IZS.
Zadatel: Teplysovice (00232823)
Evidencni cislo zadosti: HAS/DOP/033657/2018 Nazev Akce/Projektu: Hasicske vozidlo pro JPO
Teplysovice Tematicke zadani: Kofinancovani ucelovych investicnich dotaci v ramci programu Dotace
pro jednotky SDH obci na rok 2018 - Porizeni noveho dopravniho automobilu Oblast podpory: Porizeni
noveho dopravniho automobilu
Na zaklade usneseni Zastupitelstva Stredoceskeho kraje c. 020-11/2017/ZK ze dne 5. 12. 2017 byly dne
20. 12. 2017 vyhlaseny Ing. Jaroslavou Pokornou Jermanovou, hejtmankou Stredoceskeho kraje,
Programy 2018 pro poskytovani dotaci z rozpoctu Stredoceskeho kraje, ktere jsou prioritne zamereny
na vsestranny rozvoj Stredoceskeho kraje.
Sdeluji Vam, ze Zastupitelstvo Stredoceskeho kraje na svem zasedani dne 26. 4. 2018 projednalo
poskytnuti dotaci z vyse uvedeneho programu a usnesenim c. 012-13/2018/ZK SCHVALILO poskytnuti
dotace na zaklade Vasi zadosti o poskytnuti dotace prostrednictvim verejnopravni smlouvy z vyse
uvedeneho programu, a to ve vysi 300 000 Kc.
Vyse uvedene rozhodnuti Zastupitelstva Stredoceskeho kraje ze dne 26. 4. 2018 a toto oznameni je
ukonem podle casti pate zakona c. 500/2004 Sb., spravni rad, ve zneni pozdejsich predpisu, a proti
tomuto rozhodnuti a tomuto oznameni nepripousti spravni rad zadny opravny prostředek.

Zastupitelé o přijetí dotace hlasovali.
Otázka: „Kdo souhlasí, aby Obec Teplýšovice přijala na základě usnesení č. 012-13/2018/ZK
Zastupitelstva Středočeského kraje schválenou dotaci z Programu 2018 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje, konkrétně ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS ve výši 300 tis. Kč pro kofinancování účelové investiční dotace na pořízení
nového dopravního automobilu pro JPO III Obce Teplýšovice?“
PRO – 7

PROTI – 0

Zdržel se hlas. – 0

Zastupitelé schválili, aby Obec Teplýšovice přijala na základě usnesení č. 012-13/2018/ZK
Zastupitelstva Středočeského kraje schválenou dotaci z Programu 2018 pro poskytování
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dotací z rozpočtu Středočeského kraje, konkrétně ze Středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši 300 tis. Kč pro kofinancování účelové investiční
dotace na pořízení nového dopravního automobilu pro JPO III Obce Teplýšovice.
4.2. schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy se Středočeským krajem pro poskytnutí datace
z rozpočtu Středočeského kraje, z Programu 2018, Fondu podpory dobrovolných hasičů
a složek IZS Stř. kraje.
Zastupitelé hlasovali o schválení předpokládaného právního úkonu učiněného obcí ve smyslu
sjednání veřejnoprávní smlouvy se Středočeským krajem o přijetí dotace na kofinancování
dotací na pořízení dopravního automobilu pro JPO III Teplýšovice.
Otázka: „Kdo souhlasí, aby Obec Teplýšovice uzavřela se Středočeským krajem veřejnoprávní
smlouvu o přijetí dotace, a to na základě usnesení č. 012-13/2018/ZK Zastupitelstva
Středočeského kraje ve věci schválené dotace z Programu 2018 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje, konkrétně ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS ve výši 300 tis. Kč pro kofinancování účelové investiční dotace na pořízení
nového dopravního automobilu pro JPO III Obce Teplýšovice?“
PRO – 7

PROTI – 0

Zdržel se hlas. – 0

Zastupitelé schválili, aby Obec Teplýšovice uzavřela se Středočeským krajem
veřejnoprávní smlouvu o přijetí dotace, a to na základě usnesení č. 012-13/2018/ZK
Zastupitelstva Středočeského kraje ve věci schválené dotace z Programu 2018 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje, konkrétně ze Středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši 300 tis. Kč pro kofinancování účelové investiční
dotace na pořízení nového dopravního automobilu pro JPO III Obce Teplýšovice.
4.3.deklarace obce poskytovateli dotačních prostředků MV GŘ HZS ČR o zajištěných vlastních
zdrojích pro dofinancování zaregistrovaného projektu č. 014D24100 8129 Teplýšovice –
Dopravní automobil.
Pro účel následného vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace MV GŘ HZS ČR z programu
„01424 – Dotace pro jednotky SDH obcí“ zastupitelé hlasovali o deklaraci připravenosti
vlastních finančních zdrojů pro spolufinancování zaregistrovaného projektu č. 014D24100
8129 Teplýšovice – Dopravní automobil.
Otázka: „Kdo souhlasí s návrhem deklarace ve znění: Obec Teplýšovice, jako budoucí
potencionální příjemce dotačních prostředků z MV GŘ HZS ČR, programu „01424 – Dotace
pro jednotky SDH obcí“, disponuje vlastními finančními zdroji pro spolufinancování
zaregistrovaného projektu č. 014D24100 8129 Teplýšovice – Dopravní automobil?“
PRO – 7

PROTI – 0

Zdržel se hlas. – 0

Zastupitelé schválili deklaraci: Obec Teplýšovice, jako budoucí potencionální příjemce
dotačních prostředků z MV GŘ HZS ČR, programu „01424 – Dotace pro jednotky SDH obcí“,
disponuje vlastními finančními zdroji pro spolufinancování zaregistrovaného projektu č.
014D24100 8129 Teplýšovice – Dopravní automobil.

4

5. SVOL-členství obce.
Pro obec jako vlastníka lesního majetku se do budoucna jeví strategicky vhodné/výhodné
přidružení se k obcím v již existujícím Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů
(SVOL). Existence sdružení se datuje od r. 1992, jde o dobrovolnou organizaci/členství
sdružující vlastníky nestátních lesů s působností po celém území ČR. Obec jako člen by si přišla
k možnosti přebírání ověřených zkušeností v oboru lesnictví, v tomto komplikovaném období
změn klimatu v rozsahu na území republiky/střední Evropy k metodické podpoře nejen v řešení
kůrovcových a klimatických kalamit, k aktuálním informacím na trhu s dřevem, k přístupu k
uskutečněným realizacím opatření snižujícími rizika hrozeb na obhospodařovaných majetcích,
k právní pomoci ohledně lesnictví, k dalšímu aktuálnímu informačnímu servisu, k využívání
zkušeností přebíraných z akademického prostředí a z aplikovaného vědeckého výzkumu
v oboru, v neposlední řadě k legislativním aktivitám ohledně dosahování změn zákonů
v lesnictví, problematice myslivosti atd.
Členství je zpoplatněné, pro obec jde o poplatek vzhledem k výměře majetku cca 1000,- Kč/1
rok členství.
Zastupitelé o schválení vstupu do sdružení hlasovali.
Otázka: „Kdo je pro podání přihlášky na členství Obce Teplýšovice jako vlastníka Lesního
hospodářského celku (LHC) Obecní lesy Teplýšovice ve Sdružení vlastníků obecních a
soukromých lesů v ČR-Komoře obecních lesů?“
PRO – 7

PROTI – 0

Zdržel se hlas. – 0

Zastupitelé schválili podání přihlášky na členství Obce Teplýšovice jako vlastníka Lesního
hospodářského celku (LHC) Obecní lesy Teplýšovice ve Sdružení vlastníků obecních a
soukromých lesů v ČR-Komoře obecních lesů.
6. Pošta Partner na OÚ.
V úmyslu zřídit v obci, na OÚ, pobočku České pošty prostřednictvím projektu tzv. Pošta
Partner od prvého projednávání ze dne 16.3.2017 došlo k významným změnám a obci se nově
naskýtá možnost záměr skutečně zrealizovat. Ve věci došlo postupně k několika oficiálním
jednáním, kdy starosta s místostarostou společně reagovali na konkrétní podnět vznesený ze
strany zástupců České pošty s.p., Pobočkové sítě Jižní Čechy, 26.4.2018 při osobní schůzce
s manažerem společnosti se seznámili s legislativními podklady, s podstatou projektu a s
podmínkami stanovenými ČP s.p. pro zřízení partnerství. Dne 11.5. starosta navštívil pracoviště
Pošty Partner v Obci Soutice, které funguje na OÚ již pátým rokem. Dne 16.5. došlo k návštěvě
technických pracovníků, kteří by případně plnili úkol zařizování pobočky technickým
materiálem a vybavením pracoviště v souladu s danými standardy. O všech získaných
poznatcích představitelé obce ostatní zastupitele informovali.
V plénu, v rozsáhlé diskusi, byla argumentována pozitiva, která by pro obec a její občany byla
očekávaným přínosem. Od dvou členů zastupitelstva byly vznášeny naopak argumenty, které
vnímají v pozici obce jako rizikové, projektu jako takovému nedůvěřují, přenášení povinností
souvisejících s poskytováním „veřejné služby“ ze státního podniku na partnery považují za
zásadní problém/selhávání státu.
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Ve věci o realizování projektu Pošta Partner rozhodnuto nebylo. Zastupitelé zprávy z jednání a
průběh diskuse berou na vědomí.
7. Obec Kozmice – školství.
Starosta společně s místostarostou informovali zastupitele o, ze strany Obce Kozmice
vyvolaném, mimořádném jednání v problematice umísťování kozmických dětí do MŠ
Teplýšovice, který dle jejich názoru spočívá v nedostatečné kapacitě předškolního zařízení
s důsledkem neumístění několika uchazečů z celkového počtu účastníků přijímacího řízení pro
školní rok 2018-2019. V Kozmicích řeší negativní reakce a následné požadavky některých
rodičů, na něž problém osobně, a tudíž negativně dopadá.
Jednání se zúčastnil za zřizovatele Obec Teplýšovice její starosta, místostarosta, zastupitel V.S.
a ředitelka příspěvkové organizace.
Starosta se v rámci podávání reportu omluvil za nevyzvání k účasti předsedovi Školské komise,
což se stalo neúmyslně, dílem v důsledku komplikací v plánování a ve volbě časů a termínů
jednání.
Za Obec Kozmice se zúčastnila jednání paní starostka, paní místostarostka a další tři zastupitelé,
současně čtyři matky dětí z řad rodičů dětí do MŠ v rámci ukončeného přijímacího řízení
nepřijatých.
Report:
na jednání byly vzneseny argumenty kozmických zastupitelů a rodičů nepřijatých dětí.
Nastíněna byla z jejich pozice některá možná okamžitá řešení nastalé situace, a především
návrhy řešení let příštích, která by mohla Obec Kozmice případně na úseku předškolního
vzdělávání ve své působnosti přijmout. Kozmičtí formálně prověřovali možnost o smluvním
zajištění dalších míst v MŠ Teplýšovice pro své děti. Ověřovali plány zřizovatele a dopady na
rozšíření stávající kapacity vlivem uvažované adaptace stávajících hospodářských prostor
v budově MŠ na novou třídu, kterou má zřizovatel v úmyslu.
Zřizovatel naopak přítomné seznámil se zavedeným, od r. 2011 v souladu se školským zákonem
nově aplikovaným způsobem vedení přijímacího řízení i mimo jiné založeném na
transparentních přijímacích kritériích.
Představil historii počtu přijatých kozmických dětí za období let 2011-2018, přičemž jejichž
počet výrazně, pravidelně a dlouhodobě přesahuje smluvně zajištěná kozmická místa v MŠ
Teplýšovice, z toho důvodu upozornil na své závazky ke smluvním partnerům souvisejícími s
přístavby MŠ v r. 2011, zdůraznil jejich dodržování ze strany zřizovatele, představil analýzu historii a aktuální data demografického vývoje v Teplýšovicích s konstatováním o dlouhodobé
absenci totožných demografických dat od smluvních partnerů, které s možnostmi plánování a
využívání kapacity MŠ nedílně, přímo strategicky souvisí.
Zastupitelé vzali informace o jednání s Obcí Kozmice ze dne 24.5.2018 v problematice
přijímacího řízení na umístění do MŠ Teplýšovice pro školní rok 2018-2019 na vědomí, žádné
usnesení k bodu jednání nepřijali.
8. Korekce rozsahu projektu-Oprava památky kostela sv. Havla-žádost z dot.titulu MZe ČR
Údržba a obnova stáv. kultur. prvků venkovské krajiny.
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Farnost Poříčí nad Sázavou se žádostí z dotačního titulu MZe ČR „Údržba a obnova stávajících
kulturních prvků venkovské krajiny/ Programu POV 2018 v současné době uchází o dotační
podporu s cílem realizovat restaurátorské práce na pískovcové zárubni hlavního vstupu/portálu
do věže kostela sv. Havla v Teplýšovicích, o dotační podpoře pro truhlářskou výrobu a osazení
novými vchodovými dveřmi a pro truhlářskou výrobu a osazení třemi novými okenicemi ve
věži kostela.
Vzhledem ke skutečnosti, že jde o nejvýznamnější dominantu obce, jako taková se na projektu
a jeho přípravě úzce podílela a proto předpokládá, že zajistí její dílčí spolufinancování.
Ve fázi hodnocení projektu hodnotitel a zároveň poskytovatel dotačních prostředků vznesl
námitku proti plánované akci ve smyslu vyřazení okenic z uznatelných nákladů. Starosta obce
na základě dohody se zpracovatelem žádosti o dotaci souhlasil s vyřazením okenic v ceně 108
tis. Kč. Po této korekci je projekt dotačním hodnotitelem dále vyhodnocován.
Zastupitelé vzali na vědomí korekci projektu „Oprava památky kostela sv. Havla“. Úmysl
výměny okenic zůstává, současný neuspokojivý stav je neudržitelný, jeho náprava okenicemi
novými, vzhledem k zabránění rizik na dalších konstrukčních prvcích uvnitř věže, je nutná,
financování bude řešeno ve spolupráci s Farností Poříčí nad Sázavou. Realizace výměn okenic
může probíhat i postupně/fázově v průběhu jednoho či dvou let dle finančních možností.
9. Rekonstrukce tělocvičny Sokolovny-podpořeno dotací MMR ČR.
Starosta informoval zastupitele o schválení, ze strany MMR ČR v rámci dotačního programu
117D81500, projektu „Rekonstrukce tělocvičny Sokolovny v Teplýšovicích“ jako způsobilého
k čerpání dotační podpory. Obec jako žadatel očekává na základě avíza Registrační list akce.
Po obdržení akceptace bude organizováno výběrové řízení na dodavatele zakázky malého
rozsahu.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
10. Náhradní zásobování pitnou vodou-návrh řešení.
Obecně známý srážkový deficit a ubývající reservy podzemních vod, které Český
hydrometeorologický ústav zaznamenává de-facto od r. 2015, srážkově podlimitní uplynulá
zima, letošní dosavadní vývoj počasí, resp. okamžitý přechod ze zimy do vrcholného léta a na
našem území období výrazně chudé na dešťové srážky jsou signály, které vyvolávají obavy z
pohledu tradičního zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Z pohledu obce jako zřizovatele
školské organizace se jedná zejména o připravenost na náhradní zásobování školy, školky a
školní kuchyně.
Starosta informoval zastupitele, že od poloviny měsíce dubna, kdy došla zásoba vody ve studni
na místním hřbitově osobně inicioval aktivity kolem možností zajištění náhradního zásobování
na půdě DSO CHOPOS konkrétně s požadavkem pořízení vlastní (svazkové) mobilní cisterny
na pitnou vodou. Prostřednictvím manažera došlo ke zjišťování, zda by členské obce měly
zájem o pořízení společné cisterny s certifikací na pitnou vodu. O společné řešení mělo zájem
pouze sedm obcí z celkových jednadvaceti, což je z pohledu investování
společných/svazkových finančních prostředků v požadované a předpokládané výši nákladu až
300 tisíc korun neefektivní.
Nicméně pro naši obec problém trvá a je nutné jej nějakým jiným dalším způsobem vyřešit tak,
aby byla soběstačná alespoň do určité míry a na poptávku po náhradním zásobování vodou,
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především a zejména ve svých provozech, dokázala dle okamžité potřeby operativně a
samostatně reagovat.
Zastupitelé berou na vědomí aktivity směřující k zajištění samostatnosti v problematice
náhradního zásobování pitnou vodou.
11. Zateplení stropu budovy čp. 32 Čeňovice.
V souladu se závěry energetického auditu budovy čp. 32 – pohostinství a byt Čeňovice, kdy
budova je zařazena, dle Průkazu energetické náročnosti budovy, zpracovaném podle vyhlášky
č. 78/2013, v energetické třídě „G“-mimořádně energeticky nehospodárná, starosta navrhuje
realizovat dílčí opatření směřující k energetickým úsporám obálky budovy. Navržené opatření
spočívají v zateplení stropu a střešních šikmin metodou strojní aplikace PURpěny s otevřenou
buněčnou strukturou. Předpokládaná plocha určená k zateplení má cca 200 m2.
Zastupitelé berou záměr zateplení stropů na obálce budovy čp. 32 Čeňovice na vědomí.
12. E.ON - posuzování tzv. individuální CN na sjednání sdružených služeb na dodávky silové
elektřiny pro obecní odběrná místa.
V důsledku blížícího se termínu 31.8.2018, kdy uplyne poskytování sdružených služeb o
dodávkách elektřiny pro odběry na odběrných místech ve vlastnictví obce smluvně sjednaných
se společností E.ON starosta téhož dodavatele požádal o cenovou nabídku na další období.
Jedná se opět o individuální CN. V důsledku výrazných změn na komoditním trhu poskytl
současný dodavatel v rozsahu požadovaných tarifů nové ceny, ve formě časově omezené do
1.6.2018, nicméně které však znamenají výrazné zdražení dodávek, a to v závislosti na tarifech
v rozmezí od 35,6 % až do 48,2 % za odebranou MWh.
Na individuální cenovou nabídku E.ONu zastupitelé odmítli kladně reagovat a vyžadují
porovnání cen s jinými dodavateli.
Zastupitelé berou na vědomí, že starosta v získání konkurenčních cen bude dále jednat.
13. Plán termínů tradičních veřejných ZO s občany.
Schůze Zastupitelstva obce Teplýšovice s občany se budou konat:
v pátek 22.6.2018 v 19:00 hod. v Teplýšovicích v Sokolovně čp.64
v sobotu 23.6.2018 v 19:00 hod. v Čeňovicích v sále pohostinství čp. 32.

Usnesení ZO č. 4/2018 ze dne 31.5.2018
ZO schválilo:
1. pro funkční období let 2018-2022, že Zastupitelstvo Obce Teplýšovice bude složeno ze
sedmi zvolených zastupitelů,
2. navázání spolupráce se společností Ateliér Aurum s.r.o. ve věci uvedení ÚPD do
právního stavu- pořízení úplného znění územně plánovací dokumentace
3. uzavření Kupní smlouvy se společností Vesta Auto Corson s.r.o., se sídlem Služeb
5/256, 108 00 Praha 10-Malešice, IČ: 27120457 na dodávku DA pro JPO III Obce
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Teplýšovice tovární značky Ford Transit 350 L3 Trend 4x4 za cenu 1.192.368,- Kč
s DPH,
4. 4.1. aby Obec Teplýšovice přijala na základě usnesení č. 012-13/2018/ZK
Zastupitelstva Středočeského kraje schválenou dotaci z Programu 2018 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje, konkrétně ze Středočeského
Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši 300 tis. Kč pro
kofinancování účelové investiční dotace na pořízení nového dopravního
automobilu pro JPO III Obce Teplýšovice,
4.2.
aby Obec Teplýšovice uzavřela se Středočeským krajem veřejnoprávní
smlouvu o přijetí dotace, a to na základě usnesení č. 012-13/2018/ZK Zastupitelstva
Středočeského kraje ve věci schválené dotace z Programu 2018 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje, konkrétně ze Středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši 300 tis. Kč pro kofinancování účelové
investiční dotace na pořízení nového dopravního automobilu pro JPO III Obce
Teplýšovice,
4.3. deklaraci: Obec Teplýšovice, jako budoucí potencionální příjemce dotačních
prostředků z MV GŘ HZS ČR, programu „01424 – Dotace pro jednotky SDH obcí“,
disponuje vlastními finančními zdroji pro spolufinancování zaregistrovaného projektu
č. 014D24100 8129 Teplýšovice – Dopravní automobil,
5. podání přihlášky na členství Obce Teplýšovice jako vlastníka Lesního hospodářského
celku (LHC) Obecní lesy Teplýšovice ve Sdružení vlastníků obecních a soukromých
lesů v ČR-Komoře obecních lesů

ZO zamítlo:
1. na individuální cenovou nabídku E.ONu zastupitelé odmítli kladně reagovat a vyžadují
porovnání cen s jinými dodavateli.

ZO bere na vědomí:
1. ve věci o realizování projektu Pošta Partner rozhodnuto nebylo, berou na vědomí
zprávy z jednotlivých jednání a průběh diskuse,
2. informace o jednání s Obcí Kozmice ze dne 24.5.2018 v problematice přijímacího
řízení na umístění do MŠ Teplýšovice pro školní rok 2018-2019, žádné usnesení
k bodu jednání nepřijalo,
3. korekci projektu „Oprava památky kostela sv. Havla“. Úmysl výměny okenic
zůstává, současný neuspokojivý stav je neudržitelný, jeho náprava okenicemi
novými, vzhledem k zabránění rizik na dalších konstrukčních prvcích uvnitř věže,
je nutná, financování bude řešeno ve spolupráci s Farností Poříčí nad Sázavou.
Realizace výměn okenic může probíhat i postupně/fázově v průběhu jednoho či
dvou let dle finančních možností,
4. schválení dotační podpory projektu „Rekonstrukce tělocvičny Sokolovnypodpořeno dotací MMR ČR,
5. aktivity směřující k zajištění samostatnosti v problematice náhradního zásobování
pitnou vodou,
6. záměr zateplení stropů na obálce budovy čp. 32 Čeňovice,
7. Schůze Zastupitelstva obce Teplýšovice s občany se budou konat:
v pátek 22.6.2018 v 19:00 hod. v Teplýšovicích v Sokolovně čp.64
v sobotu 23.6.2018 v 19:00 hod. v Čeňovicích v sále pohostinství čp. 32.
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Zasedání ZO bylo ukončeno ve 22:00 hod.
V Teplýšovicích dne 5.6.2018 zapsal Josef Škvor
………………………………..
starosta obce

Příští zasedání ZO je naplánované na v pátek 22.6.2018 v 19:00 hod. v Teplýšovicích
v Sokolovně čp.64, v sobotu 23.6.2018 v 19:00 hod. v Čeňovicích v sále pohostinství čp. 32.,
program a oficiální termín bude zveřejněn způsobem v místě obvyklým.

Ověřovatelé zápisu:

……………………….
V. Sahula

………………………………..
J. Pessr
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