
Z Á P I S 

o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2022, 

konaného dne 12.9.2022 v Těšeticích 

 
Starosta obce zahájil 6. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2022 (dále jen „zastupitelstvo“) 
v 16.00 hodin a všechny přivítal. Starosta požádal místostarostu, aby vedl zasedání zastupitelstva. 
Zasedání zastupitelstva obce vede dále místostarosta Ing. Zdeněk Nekula.  
 
 
Bod č. 1 
Technický bod 
Místostarosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu           
dle jednacího řádu a na internetových stránkách, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále 
konstatoval, že program je doplněn o body 10 - 12, bod 13 je diskuse, bod 8 je stažen z programu. 

  
10. Nájemní smlouva na část pozemku parc.č. 4024 (H.J.) 
11. Návrh na vyřazení knih z místní knihovny 
12. Smlouva č.: ZN-001040021561/003 – PKEL o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

(EG.D, a.s.) 
13. Diskuse 

 
Zasedání jsou přítomni 4 členové zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 
Přítomni: Pavel Worbis, Ing. Zdeněk Nekula, Vilém Jelen, Vincent Beleš 
Nepřítomni: Jana Ryšavá, Mgr. Jana Bezrouková, Ing. Iva Valentová 

  
Hosté: Ing. Radmila Veselá 
 
Zapisovatelem byla jmenována Ing. Radmila Veselá. 
 
 
Místostarosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu dnešního zasedání 
zastupitelstva obce. 
Navrženi byli Vilém Jelen a Vincent Beleš, kteří vyslovili s návrhem souhlas. 

 
 

Návrh usnesení 
Zastupitelstvo s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu dnešního zasedání zastupitelstva obce 
Viléma Jelena a Vincenta Beleše. 
 
Hlasování:  pro – 4,  proti – 0,  zdržel se - 0 
Usnesení bylo schváleno. 

 

 
 

 
Místostarosta přednesl návrh programu zasedání ke schválení. 

 

 



1. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení 
programu zasedání zastupitelstva obce) 

2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (COLAS) – Přístupové plochy k OÚ 
3. Smlouva č.: ZN-014330062101/001-GPM smlouva o věcném břemeni (EG.D,a.s.) 
4. Vodovodní a kanalizační přípojka pro parc.č. 4238 (V.J. a P.J.) 
5. Návrh na vyřazení pozemků 
6. Hospodaření obce k 31.7. a 31.8.2022 
7. Rozpočtové opatření č. 5/2022 
8. Žádost o navýšení příspěvku na provoz – MŠ Těšetice – staženo z programu 
9. Zvýšení ceny obědů od 1.10.2022 
10. Nájemní smlouva na část pozemku parc.č. 4024 (H.J.) 
11. Návrh na vyřazení knih z místní knihovny 
12. Smlouva č.: ZN-001040021561/003 – PKEL o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

(EG.D, a.s.) 
13. Diskuse 

 
    

 
 
Místostarosta dal hlasovat o navrženém programu. 

 
Usnesení  č. 1/6/2022 
Zastupitelstvo   s c h v a l u j e   navržený program zasedání zastupitelstva. 
 
Hlasování:  pro – 4,  proti – 0,  zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/6/2022 bylo schváleno. 

 

 
 
 

 
Bod č. 2 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (COLAS) – Přístupové plochy k OÚ 
Místostarosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 2/6/2022 
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Přístupové plochy k OÚ se společností 
COLAS CZ, a.s. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 
 

 
Hlasování:  pro – 4,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 2/6/2022 bylo schváleno. 

 
 
Bod č. 3 
Smlouva č.: ZN 014330062101/001 – GPM o zřízení věcného břemene (EG.D., a.s.) 
Místostarosta předložil smlouvu k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 3/6/2022 
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330062101/001-GPM  „Těšetice, 
přípojka kNN Vlk David“ se společností EG.D, a.s. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

http://www.tesetice.cz/
http://www.tesetice.cz/
http://www.tesetice.cz/


 

 
Hlasování:  pro – 4,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 3/6/2022 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 4 
Vodovodní a kanalizační přípojka pro parc.č. 4238 (V.J. a P.J.) 
Místostarosta uvedl bod dle podkladu. Vilém Jelen oznamuje možný střet zájmů. 

 
Usnesení č. 4/6/2022 
Zastupitelstvo souhlasí s vedením a uložením vodovodní a kanalizační přípojky pro parc.č. 4238 manželů 
Vilém Jelen a Petra Jelenová v předloženém znění a za podmínky, že obecní pozemek parc.č. 4142/1 bude 
uveden do původního stavu. 
 

Hlasování:  pro – 4,  proti – 0,  zdržel se – 0 
Usnesení č. 4/6/2022 bylo schváleno. 
 

 
Bod č. 5 
Návrh na vyřazení pozemků 
Místostarosta uvedl bod dle podkladu.  
 
Usnesení č. 5/6/2022 
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení obecních pozemků 2022_09 v předloženém znění. 

  
Hlasování:  pro – 4,  proti – 0,  zdržel se – 0 
Usnesení č. 5/6/2022 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 6 
Hospodaření obce k 31.7. a 31.8.2022 
Místostarosta předložil hospodaření obce k nahlédnutí. 

 
Usnesení č. 6/6/2022 
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce Těšetice k 31.7. a 31.8.2022. 

 
Hlasování:  pro – 4,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 6/6/2022 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 7 
Rozpočtové opatření č. 5/2022 
Místostarosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 7/6/2022 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022 v předloženém znění. 
 
Hlasování:  pro – 4,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 7/6/2022 bylo schváleno. 

 



 
Bod č. 8 
Žádost o navýšení příspěvku na provoz – MŠ Těšetice 
 
Staženo z programu 
 

 

 
Bod č. 9 
Zvýšení ceny obědů od 1.10.2022 
Místostarosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 9/6/2022 
Zastupitelstvo schvaluje změnu ceny obědů vč. DPH s účinností od 1.10.2022 dle místa dodání (zvýšení – text 
tučně): 
- Těšetice – min. 90,- Kč 
- Bantice, Práče, Lechovice, Prosiměřice, Stošíkovice – min. 106,- Kč 
- Vítonice – min. 107,- Kč 
- Oleksovice, Želetice – min. 109,- Kč 
- příplatek za individuální rozvoz – min. 10,- Kč/oběd (pokud na zastávce složeno 3 a více obědů, pak bez 
příplatku) 
- samostatná příloha – knedle – min. 40,- Kč 
- celodenní stravování (snídaně, oběd, večeře) – min. 280,- Kč.. 

 

 
Hlasování:  pro – 4,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 9/6/2022 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 10 
Nájemní smlouva na část pozemku parc.č. 4024 (H.J.) 
Místostarosta uvedl bod dle podkladu. Vilém Jelen a Ing. Zdeněk Nekula oznamují možný střet zájmů. 
 
Usnesení č. 10/6/2022 
Zastupitelstvo schvaluje nájemní smlouvu na část pozemku parc.č. 4024 s Hanou Jelenovou v předloženém 
znění a pověřuje starostu k podpisu. 
 
Hlasování:  pro – 4,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 10/6/2022 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 11 
Návrh na vyřazení knih z místní knihovny 
Místostarosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 11/6/2022 
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení knih z místní knihovny v předloženém znění. 

 
Hlasování:  pro – 4,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 11/6/2022 bylo schváleno. 
 



 
Bod č. 12 
Smlouva č.: ZN-001040021561/003- PKEL o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
Místostarosta předložil smlouvu k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 12/6/2022 
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: ZN-001040021561/003      
- PKEL „Těšetice, kabel VN pro novou TS“ se společností EG.D, a.s. v předloženém znění a pověřuje starostu 
k podpisu. 

 
Hlasování:  pro – 4,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 12/6/2022 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 13 
Diskuse 
Starosta poděkoval zastupitelům za práci pro obec po celé volební období a předložil zastupitelům dopis, 
který adresoval hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Grolich, ve kterém také děkuje všem představitelům obcí 
a zastupitelům za jejich činnost.  
Starosta předložil k diskusi téma kanalizace na parc.č. 77/1. Místostarosta konstatoval, že stavba má řádné 
stavební povolení, stavba probíhá, situace je složitá a bude ji řešit další zastupitelstvo.  
Starosta sdělil zastupitelům, že obec platí poplatky za autorská práva firmě OSA a byl by rád, kdyby obec 
nechala nahrát stálou znělku, aby se nemusel platit autorský poplatek. Nechá to na zvážení příštímu 
zastupitelstvu. 
 
Na závěr poděkoval místostarosta Ing. Zdeněk Nekula starostovi Pavlu Worbisovi za jeho práci pro obec         
po celé volební období. 
 
 

 

 
Místostarosta ukončil zasedání zastupitelstva po projednání všech bodů programu v 16:25 hodin. 

 

 
V Těšeticích dne 12.9.2022 

 

 

 

 
------------------------------                                       ------------------------------------------------------------------------------------- 
      Pavel Worbis                                                                                    ověřovatelé zápisu 
      starosta obce 
 
 


