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Celková bilance obce za uplynulý rok 2017.
Úvodní slovo.
Vážené zastupitelstvo obce a Vážení přítomní dovolte mi, abych krátce připomněla důležité události,
které se týkaly života v obci.
V lednu obec dosáhla 20ti let své samostatnosti.
Bilancování uplynulého roku podle jednotlivých témat.
Zastupitelstvo obce je nejvyšší nejdůležitější orgán obce, který zajišťuje naplňování systémových,
koncepčních a operativních strategických úkolů a cílů.
Zastupitelstvo obce uskutečnilo celkem 4 zasedání. Účast jednotlivých zastupitelů na zasedáních byla
následující:
Martin Cvejn 100,00 %, Jiří Hýl 100,00 %, Jaroslava Hýlová 100,00 %, Vlasta Krebsová
100,00 %, Michal Macháček 75,00 % , Květoslav Kolařík 50,00 %. Radka Čepelová 0 % .
Obec zaměstnávala - dva pracovníky pro výkon obecně prospěšné práce, kteří se podíleli na úklidu
obce bez nároku na mzdu. ( Odpracování uloženého trestu).
Dva pracovníky pro výkon veřejné služby bez nároku na mzdu. ( Dlouhodobě v ev. ÚP).
Jednu pracovnici pro výkon veřejně prospěšné práce – hrazenou z Úřadu práce Děčín.
Dva pracovníky pro výkon práce – sekání trávy a odvážení na skládku, hrazené z rozpočtu obce.
Obec je členem MAS Labské skály, z.s. která ve spolupráci se Statutárním městem
Děčín a MAS Český sever, z.s. zpracovaly dokument pod názvem MAP.
Místní akční plán rozvoje a vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín na
období 2017 – 2023. / ORP /
Jedná se o strategický dokument, který stanovuje cíle, priority a jednotlivé kroky nutné
k dosažení cílů. Jedním z nejdůležitějších cílů je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních
školách, orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.
Na listopadovém zasedání zastupitelstva obce byl tento dokument schválen.
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím –
výroční zpráva – podaných žádostí bylo celkem 6. Žadatelům byly informace poskytnuty v zákonné
lhůtě. Žádosti vyřizovala starostka obce. Další informace vztahující se k uplatňování výše uvedeného
zákona nebyly poskytnuty. Na případné ústní žádosti o informace byly podány odpovědi průběžně po
celé období roku 2017, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci
tohoto zákona.
Obec spolupracuje s SDH Malé Březno - hasiči pomáhají obci při různých nečekaných událostech a
v rámci svého cvičení zásobují vodou čističku odpadních vod a nádrž na vodu u místního hřbitova.
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Místní kamenolom - pomáhá s vytěženým materiálem – kamenivem, který obci ušetří nemalé finanční
prostředky. Obec odebrala 100,46 tun kameniva.
Spolek zahrádkáři v Těchlovicích, z.s. - někteří členové úzce spolupracují s obcí a hlavně pomáhají při
uskutečněných brigádách pro obec.
Spolek Fk Český lev Těchlovice, z.s. - mimo své sportovní činnosti ještě někteří členové vypomáhají
na různých akcích včetně brigád. Pro obec velice prospěšné.
Obci se podařilo uskutečnit dvě dobrovolné brigády – obec měla v plánu neinvestičních akcí
zhotovení nové účelové plochy na tenisovém hřišti. Průzkumem tří firem, bylo zjištěno, že realizace,
víceúčelové plochy by byla realizována ve finanční částce 500 tis. Kč až 800 tis. Kč. Z tohoto důvodu
část zastupitelstva obce rozhodla o jiném řešení, které by nebylo tak finančně náročné a doporučila
uskutečnit brigádu, která by provedla odmechování tenisového hřiště a navežení nové antuky. V dubnu
byla svolána brigáda, které se zúčastnilo celkem 11 dobrovolníků, z řad sportovců zahrádkářů,
zastupitelů a občanů. Pomoc na uskutečněné akci se vyplatila., přestože zastupitelstvo obce snížilo
vstupné, počet zájemců o tenis vzrostl o 50,00 %.
Oplocení dětského hřiště, obec získala železné zábradlí, které vybraná firma poskládala a zabetonovala
do země. Jednalo se přibližně o 180 metrů délky. Nabídka nátěru od jiné firmy by činila 20 tis. Kč. Byla
zvolena jiná forma pro provedení nátěru a to vyhlášení brigády . Celkem přišlo 14 dobrovolníků,
složených ze sportovců, zahrádkářů, zastupitelů a občanů včetně jednoho chlapce. Obec tak ušetřila
finanční prostředky. Zábradlí bylo zhotoveno na základě zajištění bezpečnosti dětí proti vniknutí na
místní komunikaci.
Obec je zřizovatelem mateřské školy - její organizační a pracovní výkony hodnotím pozitivně. Paní
ředitelka mimo svou pracovní náplň vyhledává podpůrné dotační programy pro získání dotace. Podařilo
se jim zaměstnat jednu pracovnici hrazenou Úřadem práce Děčín. Byla provedena rekonstrukce školní
jídelny, která je zároveň využívána pro tělesné cvičení dětí. Vzniklé finanční náklady uhradila obec ze
svého rozpočtu. Zaměstnanci MŠ spolupracují se zastupitelstvem obce a společně pořádají různé
kulturní akce pro děti a občany. Přes veškerou pracovní činnost dokázaly uspořádat
brigádu na úklid školní zahrádky. Jednalo se o pokácení stromů, urovnání terénu
a úklid pískoviště. Celkem se zúčastnilo 11 brigádníků – z řad rodičů dětí, 2 zahrádkáři, 4 sportovci a 2
zastupitelé.
Narovnání vlastnických vztahů u pozemkových parcel v obci - obec nechala zaměřit celou trasu
kanalizačního řadu podle skutečnosti. Zaměření kanalizačního řadu ukázalo několik nejasností
týkajících se staveb – místních komunikací, které byly vybudovány před 50ti lety. Obec je doposud
využívala, přestože byla vlastníkem jen z části, což bylo v rozporu se zákonem. V Přední Lhotě stávající
místní komunikace zasahovala do pozemků ve vlastnictví fyzických osob. V Těchlovicích náměstíčko
svou stavbou zasahovalo z velké části do pozemku ve vlastnictví fyzické osoby a místní komunikace
vedená od kostela směrem dolu – v místě před tunelem velkou část stavby vlastnila fyzická osoba. Obec
zmiňované části staveb od vlastníků vykoupila a uhradila veškeré finanční prostředky spojené s
převodem pozemkových parcel.
Z plánovaných kulturně - sportovních akcí – kterých bylo celkem 15, byly všechny splněny, tj.
100,00 %.
Plán investičních a neinvestičních akcí obsahoval v počtu 12 druhů akcí, z nichž bylo realizováno 7 akcí,
plnění na 58,33 %.
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Obec finančně pomohla – uhradila našim občanům hodiny strávené v Aquaparku po celý rok.
Rodičům s dětmi, které vykonávají mimoškolní aktivity poskytla finanční částku ve výši 500,00 Kč/ dítě
/ rok.
Seniorům byla poskytnuta finanční částka na jízdné ve výši 500,00 Kč / osoba/ rok.
Matkám k jejich svátku byla poskytnuta finanční částka 500,00 Kč na zakoupení vstupenky do divadla.
Spolek FK Český lev Těchlovice, z.s. získal dotaci ve finanční výši 118 239, 00 Kč pro podporu své
sportovní činnosti.
Místní knihovna pro čtenáře získala 15 000,00 Kč na nákup nových knih.
Spolku zahrádkářů – uhrazen autobus na pořádaný zájezd ve finanční výši 8 467,00 Kč.
Závěrem děkuji zastupitelům obce, pracovníkům obecního úřadu, pracovnicím ve školství a
občanům, kteří pomáhají obci.
Tato bilance Vám připomněla hlavní klíčová témata.

Děkuji Vám za pozornost
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