
Z Á P I S
o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Těšetce v roce 2020,

konaného dne 25.11.2020 v Těšeticih

Starosta obie zahájil 11. zasedánc Zastupitelstva obie Těšetie v roie 2020 (dále jen „zastupitelstvo“)
v 18.00 hodin a všeihny přivctal.

Bod č. 1
Technický bod
Starosta konstatoval, že informaie o konánc zasedánc byla zveřejněna na úřednc desie obeincho úřadu dle 
jednaicho řádu a na internetovýih stránkáih, a to nejméně sedm dnc přede dnem konánc zasedánc a dále 
konstatoval, že program je doplněn o body č. 23 – 30, bod č. 31 bude diskuse.

23. Postoupenc smlouvy o dclo „II/413 – Těšetie průtah“ (HABAU CZ s.r.o. >> David Bohdálek)
24. Záměr prodeje pozemku pari.č. 3431/1
25. Záměr prodeje pozemku pari.č. 3431/2
26. Smlouva č. ZN-001030058738/001-ZMES o smlouvě budouic o zřczenc věiného břemene (E.ON 
Distribuie, a.s.) a souhlas vlastncka pozemku s navrhovaným stavebncm záměrem „Těšetie, přcpojka kNN 
Zimmermann Marek“
27. Žádost o poskytnut daru (Spolek přátel vcna Těšetie, z.s.)
28. Žádost o odkoupenc obeincho pozemku pari.č. GP 82/26 (R.M. a I.M.)
29. Žádost o připojenc na kanalizaii (L.V. a P.V.)
30. Žádost o zbudovánc nádrže (L.V. a P.V.)
31. Diskuse

       
Zasedánc je přctomno 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášencsihopné.

Přítomni: Ing. Zdeněk Nekula, Vilém Jelen, Mgr. Jana Bezrouková, Vincent Beleš, Jana Ryšavá
Omluveni: Pavel Worbis, Ing. Iva Valentová
Nepřítomni: 
Hosté: Ing. Radmila Veselá, Žaneta Žiačková

Zapisovatelem byla jmenována Žaneta Žiačková.

Zápis z předihozcho zasedánc byl řádně ověřen a byl vyložen k nahlédnut v zasedaic mcstnost.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu dnešncho zasedánc 
zastupitelstva obie.
Navrženi byli Vilém Jelen a Vincent Beleš, kteřc vyslovili s návrhem souhlas.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu dnešncho zasedánc zastupitelstva obie
Viléma Jelena a Vincenta Beleše.

Hlasování:                pro – 5,                  prot – 0,               zdržel se - 0  
Usnesenc bylo sihváleno.



Starosta přednesl návrh programu zasedánc ke sihválenc. Body 17 a 23 staženy z programu na návrh starosty.

1. Teihniiký  bod  (přivctánc,  jmenovánc  zapisovatele,  volba  ověřovatelů  zápisu,  sihválenc
programu zasedánc zastupitelstva obie)

2. Podánc žádost o dotaii z MMR ČR – Workoutová sestava a ftness prvky Těšetie
3. Územnc studie NOVOSADY – Těšetie
4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dclo – Oprava a rozšcřenc hřbitova Těšetie (Roman Arbeiter, 

stavebnc huť s.r.o.)
5. Podánc – Přcspěvek do diskuse zastupitelstva konané dne 21.10.2020 (J.K. a P.K.)
6. Zpravodaj obie Těšetie č. 3/2020 – „Blokáda obeinc iesty“ – žádost o odpověď 

(JUDr. Zdeněk Odehnal)
7. Věi: 7C 213/2020 – vyjádřenc žalovaného k žalobě (JUDr. Ivan Ivaniškin)
8. Výzva k účast na kontrolnc prohlcdie – pari.č. 363/3 (Úřad městyse Prosiměřiie, stavebnc

úřad I. stupně)
9. Pomoi obětem domáicho násilc a lidem s duševncm (psyihiikým) onemoiněncm
10. Zpětný odkup při prodeji obeincih pozemků – ekonomiiké dopady
11. Kupnc smlouva – pari.č. 3915 (M.K.)
12. Darovaic smlouva (SDH Těšetie)
13. Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2024 Mateřské ško-

ly, Těšetie, okres Znojmo, přcspěvkové organizaie
14. Střednědobý výhled rozpočtu obie Těšetie na roky 2022 – 2024
15. Rozpočet obie Těšetie na rok 2021
16. Žádost o položenc kanalizačncho potrubc k pozemku pari.č. 4007 (M.K.)
17. Zpráva o výsledicih dclčcho přezkoumánc hospodařenc roku 2020 obie Těšetie >> návrh 

ke stažení z projednání
18. Hospodařenc obie Těšetie k 31.10.2020
19. Rozpočtové opatřenc č. 9/2020
20. Poptávky o odkup pari.č. 4290
21. Smlouva o zřczenc věiného břemene č. ZN-014330060150/001 (E.ON Distribuie, a.s.)
22. Vytženost přeihodu pro ihodie u prodejny COOP Jednota - Těšetie 63
23. Postoupenc smlouvy o dclo „II/413 – Těšetie průtah“ (HABAU CZ s.r.o. >> David Bohdá-

lek) >> návrh ke stažení z projednání
24. Záměr prodeje pozemku pari.č. 3431/1
25. Záměr prodeje pozemku pari.č. 3431/2
26. Smlouva č. ZN-001030058738/001-ZMES o smlouvě budouic o zřczenc věiného břemene 

(E.ON Distribuie, a.s.) a souhlas vlastncka pozemku s navrhovaným stavebncm záměrem 
„Těšetie, přcpojka kNN Zimmermann Marek“

27. Žádost o poskytnut daru (Spolek přátel vcna Těšetie, z.s.)
28. Žádost o odkoupenc obeincho pozemku pari.č. GP 82/26 (R.M. a I.M.)
29. Žádost o připojenc na kanalizaii (L.V. a P.V.)
30. Žádost o zbudovánc nádrže (L.V. a P.V.)
31. Diskuse

Starosta dal hlasovat o navrženém programu.

Usnesenc č. 1/  11  /2020  
Zastupitelstvo   s c h v a l u j e   navržený program zasedánc zastupitelstva.

Hlasování:             pro –   5  ,                  prot – 0,               zdržel se – 0  
Usnesenc č. 1/11/2020 bylo sihváleno.
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Bod č. 2
Podání žádost o dotaci z MMR ČR – Workoutová sestava a ftness prvky Těšetce
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil materiály k nahlédnut, kde byla popsána jednotlivá posilovaic 
zařczenc a jejiih umcstěnc.

Usnesenc č. 2/  11  /2020  
Zastupitelstvo obie Těšetie sihvaluje podánc žádost o dotaii „Workoutová sestava a ftness prvky Těšetie“ 
v rámii výzvy k podávánc žádost o poskytnut dotaie v roie 2021 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy   
a rozvoje venkova pro dotačnc ttul 117D8210H Podpora budovánc a obnovy mcst aktvncho a pasivncho 
odpočinku.

Hlasování:                pro –   5  ,                  prot – 0,               zdržel se – 0     
Usnesenc č. 2/11/2020 bylo sihváleno.

Bod č. 3
Územní studie NOVOSADY - Těšetce
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil podklady k nahlédnut.

Usnesenc č. 3/  11  /2020  
Zastupitelstvo bylo seznámeno s předloženou Územnc studic Novosady - Těšetie a bere ji na vědomc.   
Zároveň pověřuje starostu obie, aby požádal pořizovatele územnc studie MěÚ Znojmo, aby provedl evidenii 
územnc studie v ientrálncm seznamu územně plánovaicih podkladů.

Hlasování:                pro –   5  ,                  prot – 0,               zdržel se – 0     
Usnesenc č. 3/11/2020 bylo sihváleno.

Bod č. 4
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Oprava a rozšíření hřbitova Těšetce (Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o.)
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil dodatek č. 2 k nahlédnut.

Usnesenc č. 4/  11  /2020  
Zastupitelstvo sihvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dclo – Oprava a rozšcřenc hřbitova Těšetie se společnost 
Roman Arbeiter, stavebnc huť s.r.o. v předloženém zněnc a pověřuje starostu k podpisu.

Hlasování:                pro –   5  ,                  prot – 0,               zdržel se –   0  
Usnesenc č. 4/11/2020 bylo sihváleno.

Bod č. 5
Podání – Příspěvek do diskuse zastupitelstva konané dne 21.10.2020 (J.K. a P.K.)
Starosta uvedl bod dle podkladu. Dále konstatoval, že podánc předkládá k projednánc v souladu s 
doporučencm Ministerstva vnitra ČR a že obsah podánc je v rozporu s dokumenty, které jsou uloženy na 
Katastrálncm úřadě ve Znojmě a na stavebncm úřadě v Prosiměřiicih.

Usnesenc č.   5  /  11  /2020  
Zastupitelstvo zamctá podánc Jany Koimánkové a Pavla Koimánka označené jako Přcspěvek do diskuse 
zastupitelstva konané dne 21.10.2020 v 18:00 hod. 
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Hlasování:                pro –   3  ,                  prot – 0,               zdržel se –   2 (Bezrouková, Ryšavá)  

Usnesenc č. 5/11/2020 nebylo sihváleno.

Bod č. 6

Zpravodaj obce Těšetce č. 3/2020 – „Blokáda obecní cesty“ – žádost o odpověď (JUDr. Zdeněk Odehnal) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil podklady k nahlédnut. Konstatoval, že k zastupovánc JUDr. Ode-
hnal nepředložil plnou moi a nebyla předložena ani nync při projednávánc tohoto bodu. Panc Ryšavá se ptá, 
jestli obei upozornila JUDr. Odehnala, že má doložit plnou moi. Pan starosta odpověděl, že jako vystu-
dovaný právnck by to měl vědět a nebudeme orla učit létat. 

Usnesen  c č. 6/11/2020  
Zastupitelstvo zamctá žádost JUDr. Zdeňka Odehnala.
 
Hlasování:                pro –   3  ,                  prot – 0,               zdržel se –   2 (Bezrouková, Ryšavá  )  

Usnesenc č. 6/11/2020 nebylo sihváleno.

Bod č. 7
Věc: 7C 213/2020 – vyjádření žalovaného k žalobě (JUDr. Ivan Ivaniškin)
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil vyjádřenc žalovaného k žalobě. Dále konstatoval, že je důležité 
zapojenc dokumentů uloženýih na Katastrálncm úřadě ve Znojmě a na stavebncm úřadě v Prosiměřiicih do 
projednánc sporu.

Usnesenc č. 7/  11  /2020  
Zastupitelstvo bere na vědomc vyjádřenc žalovaného k žalobě ve věii 7C 213/2020 podané JUDr. Ivanem 
Ivaniškinem za obei Těšetie na Okresnc soud ve Znojmě.

Hlasování:                pro –   5  ,                  prot – 0,               zdržel se –   0  
Usnesenc č. 7/11/2020 bylo sihváleno.

Bod č. 8
Výzva k účast na kontrolní prohlídce – parc.č. 363/3 (Úřad městyse Pro  s  i  m  ěřice, stavební úřad I. stu  p  ně)  
Starosta předložil Výzvu k účast na kontrolnc prohlcdie k nahlédnut.

Usnesenc č. 8/  11  /2020  
Zastupitelstvo bere na vědomc Výzvu k účast na kontrolnc prohlcdie – pari.č. 363/3 Úřadu městyse 
Prosiměřiie, stavebncho úřadu I. stupně a pověřuje starostu, aby nadále vymáhal odstraněnc černýih staveb 
na obeinc iestě na pari.č. 363/3 a navazujcic pari.č. 3312.

Hlasování:                pro –   5  ,                  prot – 0,               zdržel se –   0  
Usnesenc č. 8/11/2020 bylo sihváleno.

Bod č. 9
Pomoc obětem domácího násilí a lidem s duševním (psychickým) onemocněn  í  m  
Starosta vysvětlil důležitost propagaie této pomoii obětem domáicho násilc a lidem s duševncm (psyihiikým) 
onemoiněncm, protože toto se nevyhýbá ani obii Těšetie.
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Usnesenc č. 9/  11  /2020  
Zastupitelstvo pověřuje starostu k aktvnc propagaii pomoii obětem domáicho násilc a lidem s duševncm 
(psyihiikým) onemoiněncm prostředniitvcm obeinc vývěsky, obeincho zpravodaje a adresného informovánc.

Hlasování:                pro –   5  ,                  prot – 0,               zdržel se –   0  
Usnesenc č. 9/11/2020 bylo sihváleno.

Bod č. 10
Zpětný odkup při prodeji obecních pozemků – ekonomické dopady
Starosta předložil rozbor ekonomiikýih, rozpočtovýih a účetncih dopadů zpraiovaný účetnc obie Ing. 
Veselou. Starosta vysvětlil nevýhodnost zpětného odkupu při prodeji obeincih pozemků a reagoval na dotaz 
panc Ryšavé a Ing. Valentové v minulém zastupitelstvu. Zdůraznil zejména blokaii až 7,3 miliónu Kč z prodeje 
pozemků po dobu několika let, aby nebyla porušena zákonem daná rozpočtová kázeň při aplikaii smluvncho 
závazku obie u zpětného odkupu a hrozba čisté ztráty až 1,3 miliónu Kč z odvedeného DPH 21%, které by 
nešlo nárokovat zpět. 
Panc Bezrouková uvedla, že v minulýih zastupitelstveih se normálně uváděl ve smlouváih zpětný odkup 
pozemků, aby se s nimi nespekulovalo. Byla přctomna několika auditů obie a nikdy auditorky neuvedly, že by 
tmto byla obei špatný hospodář.
Starosta konstatoval, že jc nebere jejc názor, ale řcká to, io ukládá zákon a nepůjde do něčeho, aby hrozila obii
prokazatelná ztráta. 

U  s  nesenc č. 10  /  11/2020  
Zastupitelstvo bere na vědomc informaii o výraznýih ekonomiikýih dopadeih (blokaie fnančncih prostřed-
ků a čistá ztráta ve výši DPH) na hospodařenc obie při použit zpětného odkupu při prodeji obeincih pozem-
ků.

Hlasování:                pro –   3  ,                  prot – 0,               zdržel se –   2 (Bezrouková, Ryšavá)  

Usnesenc č. 10/11/2020 nebylo sihváleno.

Bod č. 11
Kupní smlouva – parc.č. 3915 (M.K.)
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil smlouvu k nahlédnut.

Usnesenc č. 11  /1  1  /  2  0  2  0  
Zastupitelstvo sihvaluje kupnc smlouvu s kupujcicm Ing. Miroslavem Krejčcm, pari.č. 3915, iena ielkem 
12.500,- Kč, v předloženém zněnc a pověřuje starostu k podpisu.

Hlasování:                pro –   4  ,                  prot – 0,               zdržel se –   1 (Ryšavá)  

Usnesenc č. 11/11/2020 bylo sihváleno.

Bod č. 12
Darovací smlouva (SDH Těšetce)
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil smlouvu k nahlédnut.
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Usnesenc č. 12  /1  1/  2  0  2  0  
Zastupitelstvo sihvaluje darovaic smlouvu s obdarovaným - Sbor dobrovolnýih hasičů Těšetie v před-
loženém zněnc a pověřuje starostu k podpisu. 

Hlasování:                pro –   5  ,                  prot – 0,               zdržel se –   0  

Usnesenc č. 12/11/2020 bylo sihváleno.

Bod č. 13
Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2024 Mateřské školy, Těšetce,
 okres Znojmo, příspěvkové organizace
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil dokumenty k nahlédnut.

Usnesenc č. 13  /1  1/202  0  
Zastupitelstvo sihvaluje předložený Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 
2024 Mateřské školy, Těšetie, okres Znojmo, přcspěvkové organizaie a sihvaluje neinvestčnc přcspěvek na 
provoz ve výši 300 000,- Kč z rozpočtu zřizovatele – obei Těšetie – na rok 2021 za podmcnky ieloročncho 
stavu 25 dět.

Hlasování:                pro –   5  ,                  prot – 0,               zdržel se –   0  

Usnesenc č. 13/11/2020 bylo sihváleno.

Bod č. 14
Střednědobý výhled rozpočtu obce Těšetce na roky 2022 - 2024
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil dokument k nahlédnut.

Usnesenc č. 14  /  11/202  0  
Zastupitelstvo sihvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obie Těšetie na roky 2022 – 2024. 

Hlasování:                pro –   5  ,                  prot – 0,               zdržel se –   0  

Usnesenc č. 14/11/2020 bylo sihváleno.

Bod č. 15
Rozpočet obce Těšetce na rok 2021
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil dokument k nahlédnut. Informoval zastupitele o tom, že pokud 
by se použil v kupncih smlouváih zpětný odkup při prodeji obeincih pozemků, neuskutečněnc prodeje 
rozestavěného bytového domu, ale jeho dostavba obic a požadavek na zřczenc komisc, tento rozpočet by 
vypadal pro obei mnohem hůř. Dosavadnc návrhy Ing. Valentové a panc Ryšavé za poslednc 2 roky by měly 
negatvnc dopad až 20 miliónů Kč. Nevcme, zda-li je to z jejiih strany mladiiká nerozvážnost nebo úmysl 
způsobit obii Těšetie zbytečnou fnančnc újmu velkého rozsahu.

Usnesenc č. 15  /1  1/202  0  
Zastupitelstvo sihvaluje Rozpočet obie Těšetie na rok 2021.
Přcjmy ielkem   8 700 000,- Kč
Výdaje ielkem 13 517 500,- Kč
Finaniovánc ielkem - 4 817 500,- Kč
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Hlasování:                pro –   5  ,                  prot – 0,               zdržel se –   0  

Usnesenc č. 15/11/2020 bylo sihváleno.

Bod č. 16
Žádost o položení kanalizačního potrubí k pozemku parc.č. 4007 (M.K.)
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil žádost k nahlédnut.

Usnesenc č. 16  /1  1/202  0  
Zastupitelstvo souhlasc s navrhovaným stavebncm záměrem „položenc kanalizačncho potrubc k pozemku 
pari.č. 4007 – přcpojka splaškové kanalizaie“ investora Miroslava Kenereše na pariele obie Těšetie č. 3997 
za podmcnky uvedenc pozemku do původncho stavu.

Hlasování:                pro –   5  ,                  prot – 0,               zdržel se –   0  

Usnesenc č. 16/11/2020 bylo sihváleno.

Bod č. 17
Zpráva o výsledcích dílčího přezkoumání hospodaření roku 2020 obce Těšetce
Z důvodu epidemiologiiké situaie se panc auditorka dostavc k auditu až 8. prosinie 2020, proto je tento bod 
stažen z programu.

Bod č. 18
Hospodaření obce Těšetce k 31.10.2020
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil hospodařenc obie k nahlédnut.

Usnesenc č. 18  /  11/202  0  
Zastupitelstvo bere na vědomc hospodařenc obie Těšetie k 31.10.2020.

Hlasování:                pro –   5  ,                  prot – 0,               zdržel se –   0  

Usnesenc č. 18/11/2020 bylo sihváleno.

Bod č. 19
Rozpočtové opatření č. 9/2020
Starosta uvedl bod dle podkladu, předložil rozpočtové opatřenc k nahlédnut a dále konstatoval. Na minulém 
zastupitelstvu se panc Ryšavá ptala na názvy paragrafů, a jestli by tyto názvy nešly zkrátt. Proto Ing. Veselá 
připravila seznam těihto názvů vč. roku, odkdy jsou v platnost, který byl zastupitelům zaslán. Tyto názvy se 
měnit nedajc a většinou jsou platné již od roku 2001, ale to by již panc Ryšavá mohla vědět vzhledem k tomu, 
že je v zastupitelstvu již 4. volebnc obdobc.

Usnesenc č. 19  /1  1/202  0  
Zastupitelstvo sihvaluje rozpočtové opatřenc č. 9/2020 v předloženém zněnc.

Hlasování:                pro –   5  ,                  prot – 0,               zdržel se –   0  

Usnesenc č. 19/11/2020 bylo sihváleno.
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Bod č. 20
Poptávky o odkup parc.č. 4290
Starosta uvedl bod dle podkladu a informoval o třeih zájemicih, kteřc se byli na pozemek pari.č. 4290 
dotazovat. 

Usnesenc č. 20  /  11/202  0  
Zastupitelstvo pověřuje starostu k přcpravě znaleikého posudku na ienu pari.č. 4290 a rozdělenc pari.č. 
4290 geometriikým plánem – hraniie rozdělenc dle ÚZEMNÍ STUDIE TĚŠETICE – bydlenc, severozápadnc okraj 
obie mezi stavebncm mcstem č. 3 a 4.

Hlasování:                pro –   5  ,                  prot – 0,               zdržel se –   0  

Usnesenc č. 20/11/2020 bylo sihváleno.

Bod č. 21
Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330060150/001 se společnost ((.ON Distribuce, a.s.)
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil smlouvu k nahlédnut. 

Usnesenc č. 21  /1  1/202  0  
Zastupitelstvo sihvaluje Smlouvu o zřczenc věiného břemene č. ZN-014330060150/001 se společnost E.ON 
Distribuie, a.s. v předloženém zněnc a pověřuje starostu k podpisu.

Hlasování:                pro –   5  ,                  prot – 0,               zdržel se –   0  

Usnesenc č. 21/11/2020 bylo sihváleno.

Bod č. 22
Vytženost přechodu pro chodce u prodejny COOP Jednota – Těšetce 63
Starosta připomněl, že panc Ryšavá na minulém zastupitelstvu uvedla, že na stávajcicm přeihodu u Jednoty 
nepřeiházc 50 ihodiů/hod. Pan starosta sdělil, že při přcpravě projektu na průtah obic, bylo provedeno mcstnc
šetřenc a bylo zjištěno, že v rannc špičie mezi 7:00 – 8:00 hod. tento přeihod může pravidelně využcvat až 150
lidc/hod., dále jednorázově při různýih obeincih akicih 50 – 100 osob/hod. Proto by ihtěl pan starosta 
požádat, že každý, než něio řekne na zastupitelstvu, aby se napřed zamyslel, že to, io řekne, bude uvedeno v 
zápisu, a to je úřednc dokument. A nenc to jako při debatě někde u kafe. Potom může brát někdo vážně, že 
člen zastupitelstva napadá opodstatněnost přeihodu u Jednoty. 
Po otevřenc rozpravy se nikdo nepřihlásil o slovo.

Usnesenc č. 22  /  11/202  0  
Zastupitelstvo bere na vědomc informaii o vytženost přeihodu pro ihodie – 50 a vcie ihodiů za hodinu - u  
prodejny COOP Jednota - Těšetie 63 v pravidelnýih časeih i nárazovýih situaicih.

Hlasování:                pro –   5  ,                  prot – 0,               zdržel se –   0  

Usnesenc č. 22/11/2020 bylo sihváleno.

Bod č. 23
Postoupení smlouvy o dílo „II/413 – Těšetce průtah“ (HABAU CZ s.r.o.. >> David Bohd  álek  )  
- bod stažen z programu. Čekáme na stanovisko právncků SÚS JMK – smluvnc provázanost.

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


Bod č. 24
Záměr prodeje pozemku parc.č. 3431/1
Starosta uvedl, že jsou o tento pozemek 2 zájemii, proto se neuvádc konkrétnc osoba a během 15 dnů  
 od vyvěšenc se může přihlásit kdokoliv.

Usnesenc č. 24  /1  1/202  0  
Zastupitelstvo sihvaluje záměr prodeje pozemku pari.č. 3431/1 o výměře 190 m2 v předloženém zněnc.

Hlasování:                pro –   5  ,                  prot – 0,               zdržel se –   0  

Usnesenc č. 24/11/2020 bylo sihváleno.

Bod č. 25
Záměr prodeje pozemku parc.č. 3431/2
Starosta uvedl, že jsou o tento pozemek 2 zájemii, proto se neuvádc konkrétnc osoba a během 15 dnů  
 od vyvěšenc se může přihlásit kdokoliv. 
 
Usnesenc č. 25  /  11/202  0  
Zastupitelstvo sihvaluje záměr prodeje pozemku pari.č. 3431/2 o výměře 86 m2 v předloženém zněnc.

Hlasování:                pro –   5  ,                  prot – 0,               zdržel se –   0  

Usnesenc č. 25/11/2020 bylo sihváleno.

Bod č. 26
Smlouva   č. ZN-001030058738/001-ZM(S o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ((.ON Distribuce,   
a.s.) a souhlas vlastníka pozemku s     navrhovaným stavebním záměrem „Těšetce, přípojka kNN Zimmer  -  
mann Marek“
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil smlouvu k nahlédnut. 

Usnesenc č. 26  /  11/202  0  
Zastupitelstvo sihvaluje smlouvu č. ZN-001030058738/001-ZMES o smlouvě budouic o zřczenc věiného bře-
mene se společnost E.ON Distribuie, a.s. v předloženém zněnc a pověřuje starostu k podpisu. Zastupitelstvo 
souhlasc s navrhovaným stavebncm záměrem „Těšetie, přcpojka kNN Zimmermann Marek“ investora E.ON 
Distribuie, a.s. na pariele obie Těšetie č. 60/1.

Hlasování:                pro –   5  ,                  prot – 0,               zdržel se –   0  

Usnesenc č. 26/11/2020 bylo sihváleno.

Bod č. 27
Žádost o   poskytnut daru (Spolek přátel vína Těšetce, z.s.)  
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil žádost k nahlédnut. 
Panc Bezrouková se ptá, že pokud se košt neuskutečnc, jestli se budou pencze vraiet. Pan starosta odpovcdá 
kladně.

Usnesenc č. 27  /1  1/202  0  
Zastupitelstvo sihvaluje darovaic smlouvu s obdarovaným - Spolek přátel vcna Těšetie, z.s. v předloženém 
zněnc a pověřuje starostu k podpisu.
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Hlasování:                pro –   5  ,                  prot – 0,               zdržel se –   0  

Usnesenc č. 27/11/2020 bylo sihváleno.

Bod č. 28
Žádost o   odkoupení obecního pozemku parc.č. GP 82/26 (R.M. a I.M.)  
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil žádost k nahlédnut. 

Usnesenc č. 28  /  11/202  0  
Zastupitelstvo bere na vědomc žádost pana René Miihálka a panc Ireny Miihálkové o odkoupenc obeincho 
pozemku pari.č. GP 82/26, sihvaluje předložený geometriiký plán a pověřuje starostu k přcpravě znaleikého
posudku na ienu.

Hlasování:                pro –   5  ,                  prot – 0,               zdržel se –   0  

Usnesenc č. 28/11/2020 bylo sihváleno.

Bod č. 29
Žádost o   připojení na kanalizaci (L.V. a P.V.)  
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil žádost k nahlédnut. 

Usnesenc č. 29  /  11/202  0  
Zastupitelstvo sihvaluje žádost Lenky Votavové a Petra Votavy o připojenc na kanalizaii na pozemku obie 
pari.č. 299/28, který majc pronajatý, za podmcnky uvedenc pozemku do původncho stavu.

Hlasování:                pro –   5  ,                  prot – 0,               zdržel se –   0  

Usnesenc č. 29/11/2020 bylo sihváleno.

Bod č. 30
Žádost o   zbudování nádrže (L.V. a P.V.)  
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil žádost k nahlédnut. 

Usnesenc č. 30  /  11/2020  
Zastupitelstvo sihvaluje žádost Lenky Votavové a Petra Votavy o zbudovánc nádrže na pozemku obie pari.č. 
299/28, který majc pronajatý, za podmcnky uvedenc pozemku do původncho stavu.

Hlasování:                pro –   5  ,                  prot – 0,               zdržel se –   0  

Usnesenc č. 30/11/2020 bylo sihváleno.

Bod č. 31
Diskuse
Panc Ryšavá – přečetla pcsemnou žádost o zřczenc mcsta pro přeiházenc a předala zapisovatelie. 
Pan starosta – žádost zaevidujeme, seznámcm se s tm a projednáme na dalšcm zasedánc zastupitelstva.

Panc Veselá – k inventarizaii za rok 2020 mám připraven plán i harmonogram. 10. prosinie 2020 bude 
proškolenc inventarizačnc komise. 
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Panc Bezrouková – jak jsou kontejnery u panc Kryštofové, jestli by se to nedalo pod nimi vydláždit. Mělo by se 
dát do zpravodaje, aby lidé neparkovali auta u kontejnerů.
Pan starosta – nenc problém, jestli je tam tráva nebo dlažba, jde spcše o to parkovánc. Dalo by se vyřešit 
vodorovným značencm podél iesty a přes Poliiii ČR pokutovat. V Ruské uliii a na panelové iestě parkuje také 
hodně aut a množc se stžnost od občanů. Domluvy nepomáhajc. Již se to řešc a začátkem týdne zasahovala i 
Poliiie ČR. 

Nikdo jiný se o slovo nepřihlásil.

Pan starosta tedy na závěr vložil tzv. právnc okénko. 
Poznamenal, že si některé zastupitelky neuvědomujc vážnost funkie zastupitele a možnýih právncih důsledků 
z této funkie plynouicih.

Podle občanského zákoncku - Co je psáno, to je dáno a pokud je obei uvedena v katastru nemovitost jako 
vlastnck, nemusc to nikomu dokazovat. Doklad o nabyt pozemků je uložen na Katastrálncm úřadě ve Znojmě.

Dále starosta uvedl, že podle zákona o obicih sám nerozhoduje o nemovitém majetku obie, ale ielé 
zastupitelstvo a on je jen jeden ze sedmi v této záležitost. Každý člen zastupitelstva má ze zákona povinnost 
aktvně jednat prot přcpadům protprávncho ziizovánc obeincho majetku a to včetně pari.č. 363/3. I zdrženc 
se hlasovánc o něčem vypovcdá. Jen nenc jasné, zda-li je to mladiiká nerozvážnost nebo úmysl. Trestnc zákonck
pojednává také o porušenc povinnost při správě iizcho majetku ze strany zastupitelstva obie. Jste odpovědny 
obě Jany. 

Berte tuto funkii vážně a ne na lehkou váhu. Pokud se zdržujete hlasovánc, mějte k tomu raiionálnc důvod, 
protože máte jednat ve veřejném zájmu. 

Podle občanského zákoncku každý zastupitel je povinen vykonávat tuto funkii s nezbytnou loajalitou, s 
potřebnými znalostmi a s pečlivost. Kdo péče řádného hospodáře sihopen nenc, ačkoliv to musel zjistt už v 
okamžiku přijet funkie nebo i kdykoliv později během jejcho výkonu, má vyvodit z toho pro sebe důsledky, a 
to až vzdáncm se funkie. Pokud tak člen voleného orgánu neučinc, jedná nedbale, čcmž se automatiky 
vystavuje s tm spojené odpovědnost – ať už soukromoprávnc, tak ale i trestně nebo správněprávnc. 

Na ustavujcicm zasedánc zastupitelstva jsme všiihni složili slib – Slibuji věrnost České republiie. Slibuji na svou
čest a svědomc, že svoji funkii budu vykonávat svědomitě, v zájmu obie a jejiih občanů a řcdit se Ústavou a 
zákony České republiky. 
Po několika minutáih po složenc slibu navrhla panc Ryšavá zřczenc komisc, ale ty jsou poradncm orgánem rady. 
K tomu je potřeba ještě zřcdit radu. Při zřczenc rady musc mct zastupitelstvo minimálně 15 členů, tzn. musely 
by být nové obeinc volby. Ze zápisu je zřejmé, že Ing. Nekula upozornil, že komise nejsou podle zákona nutné.
Pro tento návrh hlasovala jen panc Ryšavá i Ing. Valentová. Pokud byihom hlasovali pro i my ostatnc, porušili 
byihom Zákon o obicih. Nehledě na to, že by tento nápad stál obeinc kasu 2 mil. Kč.
Panc Ryšavá – všem muselo být jasné, že jsem přehodila slovo výbory za komise.
Pan starosta – ze zápisu je zřejmé, že jsi požadovala komise. Vzhledem k tomu, že jsi v zastupitelstvu již 4. 
volebnc obdobc a Iva Valentová 3. volebnc obdobc, tak bys to už mohla vědět. Doporučuji, aby sis už přečetla 
zákon o obicih a začala ho dodržovat.

Sedm  nás je zastupitelů a Jana Ryšavá je ještě navci k tomu úřednck MěÚ Znojmo. Ministerstvem vnitra byl 
vydán Etiký kodex úředncků a zaměstnaniů veřejné správy, který podepsala panc Žiačková i Ing. Veselá. 
Město Znojmo ho pro své úředncky i zaměstnanie také má, je stejný jako od Ministerstva vnitra. Je v něm 
mimo jiné psáno, že tento kodex by měl úřednck dodržovat i mimo zaměstnánc. Pokud úřednck toto 
nedodržuje, porušovánc bude posuzováno jako porušenc zákoncku práie, resp. praiovncho řádu se všemi z 
toho vyplývajcicmi praiovněprávncmi důsledky. 



Pan starosta – DANÍŽ jsme požádali o žluté, modré a hnědé popelniie. Vypadá to nadějně. Mohli byihom 
žluté a modré popelniie do domáinost dostat přcšt rok. Hnědé ne, protože již máme kompostéry. Potom 
budeme tyto popelniie nabczet občanům.
                      - na 2 obnovenýih polncih iestáih (nad panelkou a k vrtuli) je vysázeno 102 stromů. Kontrola již 
zdárně proběhla a nync čekáme na fnančnc prostředky z dotaie. 

Starosta sdělil, že přcšt zastupitelstvo bude 20.01.2021 v 18:00 hodin.

Starosta ukončil zasedánc zastupitelstva po projednánc všeih bodů programu v 19:07 hodin.

V Těšeticih dne 25.11.2020

------------------------------                                                  --------------------------------------------------------------------
  Ing. Zdeněk Nekula                                                                                   ověřovatelé zápisu
      starosta obie

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

