
Z Á P I S 

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2021, 

konaného dne 20.1.2021 v Těšeticích 
 
Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2021 (dále jen „zastupitelstvo“) 
v 18.00 hodin a všechny přivítal. 
 
Starosta požádal všechny přítomné, aby uctili památku všech zemřelých občanů obce Těšetice v roce 2020, 
aby povstali a drželi jednu minutu ticha. Všichni přítomní tak učinili. 
 
 
Bod č. 1 
Technický bod 
Starosta 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 navržený program zasedání je doplněný o body č. 19. – 23, bod č. 24 bude diskuse. 
 
19. Předběžná žádost o odkoupení části parc.č. 4235 (J.P.) 
20. Změny v počtu obyvatel v obci Těšetice za rok 2020 
21. Smlouva pro umístění Z-BOXu a spolupráci při jeho provozování (Zásilkovna s.r.o.) 
22. Vyřazení pozemků – protokol č. 2020_12 
23. Žádost o odstranění statusu cesty z pozemku 3898 (F.J.) 
24. Diskuse 

     
Zasedání je přítomno 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 

 
Přítomni: Ing. Zdeněk Nekula, Pavel Worbis, Vilém Jelen, Mgr. Jana Bezrouková, Vincent Beleš, Jana Ryšavá 
a Ing. Iva Valentová 
Omluveni: 
Nepřítomni:   
Hosté: Žaneta Žiačková  
 
 
Zapisovatelem byla jmenována Žaneta Žiačková. 
 
Zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a byl vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti. 
 
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu dnešního zasedání 
zastupitelstva obce. 
Navrženi byli Pavel Worbis a Mgr. Jana Bezrouková, 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 
Pavla Worbise a Mgr. Janu Bezroukovou. 
 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se - 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 

 
 



Starosta přednesl návrh programu zasedání ke schválení.  
 

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

2. Vyhodnocení plánu investic a oprav na období 2019+ dle usnesení č. 3/1/2019 
3. Priority rozvoje obce Těšetice v roce 2021 
4. Zápis z jednání valné hromady Svazku znojemských vinařských obcí Daníž konané dne 

16.12.2020 
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Kulturní dům Těšetice – stavební úpravy –  IV. etapa 

(ATLANTA, a.s.) 
6. Souhlas vlastníka pozemku k projektové dokumentaci stavby „Těšetice, přípojka kNN Kvě-

toň Josef“ 
7. Žádost o zakoupení nového chladiče na motorovou stříkačku PS-12 (SDH Těšetice) 
8. Žádost o zakoupení zásahových obleků a bot (SDH Těšetice) 
9. Hospodaření obce Těšetice k 30.11.2020 a 31.12.2020 
10. Aktuální informace o soudním sporu ve věci parc.č. 363/3 a odstraňování černých staveb na 

této obecní cestě 
11. Sdělení k žádosti o převod pozemků parc.č. 3276, 3277 a 3278 (Úřad pro zastupování státu 

ve věcech majetkových) 
12. Územně analytické podklady ORP Znojmo – 5. aktualizace 2020 
13. Žádost o projednání finančního příspěvku obce do rozpočtu města Znojma pro rok 2021 
14. Podání – Příspěvek do diskuse Zastupitelstva obce Těšetice – 25.11.2020 (Jana Ryšavá) 
15. Zpráva č. 1 o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření roku 2020 obce Těšetice 
16. Postoupení smlouvy o dílo „II/413 – Těšetice průtah“ (HABAU CZ s.r.o. >> David Bohdálek) 
17. Kupní smlouva – parc.č. 3431/1 (POMONA Těšetice a.s.) 
18. Kupní smlouva – parc.č. 3431/2 (J.B. a V.B.) 
19. Předběžná žádost o odkoupení části parc.č. 4235 (J.P.) 
20. Změny v počtu obyvatel v obci Těšetice za rok 2020 
21. Smlouva pro umístění Z-BOXu a spolupráci při jeho provozování (Zásilkovna s.r.o.) 
22. Vyřazení pozemků – protokol č. 2020_12 
23. Žádost o odstranění statusu cesty z pozemku 3898 (F.J.) 
24. Diskuse 

 
Starosta dal hlasovat o navrženém programu. 
 
Usnesení č. 1/1/2021 
Zastupitelstvo   s c h v a l u j e   navržený program zasedání zastupitelstva. 
 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/1/2021 bylo schváleno. 
 
 

Bod č. 2 
Vyhodnocení plánu investic a oprav na období 2019+ dle usnesení č. 3/1/2019 
Starosta uvedl bod dle podkladu a seznámil zastupitelstvo s vyhodnocením plánu investic a oprav na toto 
volební období. 
 
Usnesení č. 2/1/2021 
Zastupitelstvo bere na vědomí vyhodnocení plánu investic a oprav na období 2019+ dle usnesení č. 3/1/2019: 
- podpora zřizování stavebních míst >> realizováno 20 míst (bývalé obecní a soukromé pozemky) a Územní 
studie NOVOSADY (25 míst) 
- revitalizace sportovního areálu >> realizováno + také bývalé školní hřiště pod kostelem 
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- veřejná zeleň a veřejná prostranství vč. technického zabezpečení >> realizováno + obnova polních cest vč. 
alejí a stromořadí 
- chodníky – Bantická ulice >> realizováno 
- úprava koryta potoka Únanovka >> realizováno 
- dokončování Víceúčelového zařízení - technické zázemí >> realizováno 
       - byty >> v realizaci soukromého investora (8 b.j.) 
       - obecní úřad >> v realizaci 
       - fasáda >> realizováno 
- oprava hřbitovní zdi a márnice + rozšíření hřbitova >> realizováno + také nové kolumbárium 
- zahájení revitalizace ubytovny >> realizováno (rekonstrukce WC) 
 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 2/1/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 3 
Priority rozvoje obce Těšetice v roce 2021 
Starosta uvedl bod dle podkladu. Mgr. Bezrouková: Co přístřešek na vinařský lis? Pan starosta odpověděl, že 
chtěl požádat na tuto akci o dotaci, ale pro letošní rok jsou dotace Jihomoravského kraje výrazně omezené. 
Uvidíme, co bude dál. Zatím by to odložil.  
 
Usnesení č. 3/1/2021 
Zastupitelstvo schvaluje Priority rozvoje obce Těšetice v roce 2021: 
- dokončení nového obecního úřadu, vč. vybavení a přestěhování 
- oprava jižní fasády obecní ubytovny 
- dodání žlutých a modrých odpadových nádob na třídění plastů a papíru do každé domácnosti  
- zřízení workoutového hřiště na bývalé školní zahradě 
- obnova polních cest s výsadbou veřejné zeleně 
 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 3/1/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 4 
Zápis z jednání valné hromady Svazku znojemských obcí Daníž konané dne 16.12.2020 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil zápis z jednání k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 4/1/2021 
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání valné hromady Svazku znojemských vinařských obcí Daníž 
konané dne 16.12.2020. 
 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0 
Usnesení č. 4/1/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 5 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Kulturní dům Těšetice – stavební úpravy – IV. etapa (ATLANTA, a.s.) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil dodatek k nahlédnutí. Mgr. Bezrouková: Dole u šaten je jedna 
místnost. Co to bude?  
U projednání tohoto bodu byli zastupitelé na prohlídce této místnosti, která bude spisovnou nového obecního 
úřadu. 
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Usnesení č. 5/1/2021 
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Kulturní dům Těšetice – stavební úpravy –      
IV. etapa se společností ATLANTA, a.s. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 
 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0 
Usnesení č. 5/1/2021 bylo schváleno. 

 
Bod č. 6                                                                                                                                                                              
Souhlas vlastníka pozemku k projektové dokumentaci stavby „Těšetice, přípojka kNN Květoň Josef“            
Starosta uvedl bod dle podkladu. 

Usnesení č. 6/1/2021 
Zastupitelstvo souhlasí s navrhovaným stavebním záměrem „Těšetice, přípojka kNN Květoň Josef“ investora 
E.ON Distribuce, a.s. na parcele obce Těšetice č. 289/1. 
  

Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0                                                                                          

Usnesení č. 6/1/2021 bylo schváleno. 

 
Bod č. 7 
Žádost o zakoupení nového chladiče na motorovou stříkačku PS-12 (SDH Těšetice) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil žádost k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 7/1/2021 
Zastupitelstvo schvaluje žádost SDH Těšetice o zakoupení nového chladiče na motorovou stříkačku PS-12. 
 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0 
Usnesení č. 7/1/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 8 
Žádost o zakoupení zásahových obleků a bot (SDH Těšetice) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil žádost k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 8/1/2021 
Zastupitelstvo schvaluje žádost SDH Těšetice o zakoupení zásahových obleků a bot pro 2 nové členy zásahové 
jednotky. 
 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0 
Usnesení č. 8/1/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 9 
Hospodaření obce Těšetice k 30.11.2020 a 31.12.2020 
Starosta předložil výsledky hospodaření k nahlédnutí a informoval zastupitele, že ubytovna i jídelna jsou 
v kladných číslech. 
 
Usnesení č. 9/1/2021 
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce Těšetice k 30.11.2020 a 31.12.2020. 
 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0 
Usnesení č. 9/1/2021 bylo schváleno. 
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Bod č. 10 
Aktuální informace o soudním sporu ve věci parc.č. 363/3 a odstraňování černých staveb na této obecní 
cestě 
Starosta sdělil zastupitelstvu aktuální stav současné situace. 
 
Usnesení č. 10/1/2021 

Zastupitelstvo bere na vědomí aktuální informace o soudním sporu ve věci parc.č. 363/3 a odstraňování     
černých staveb na této obecní cestě. 
 

Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0                                                                             
Usnesení č. 10/1/2021 bylo schváleno. 

 
Bod č. 11 
Sdělení k žádosti o převod pozemků parc.č. 3276, 3277 a 3278 (Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a vysvětlil zastupitelstvu další postup. 
 
Usnesení č. 11/1/2021 

Zastupitelstvo bere na vědomí sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k žádosti           
obce Těšetice o převod pozemků parc.č. 3276, 3277 a 3278 a pověřuje starostu k podání nové žádosti            

na Státní pozemkový úřad. 

 

Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0                                                                                     
Usnesení č. 11/1/2021 bylo schváleno. 

 
 
Bod č. 12 
Územně analytické podklady ORP Znojmo – 5. aktualizace 2020 
Starosta uvedl bod dle podkladu. Pro obec Těšetice je podstatné zejména doplnění o propojení veřejného 
vodovodu Znojmo – Těšetice. 
 
Usnesení č. 12/1/2021 

Zastupitelstvo bere na vědomí Územně analytické podklady ORP Znojmo – 5. aktualizace 2020.  
 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0                                                                                     

Usnesení č. 12/1/2021 bylo schváleno. 

 
 
Bod č. 13 
Žádost o projednání finančního příspěvku obce do rozpočtu města Znojma pro rok 2021 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil žádost k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 13/1/2021 
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního příspěvku obce Těšetice ve výši 31.000,- Kč do rozpočtu města 

Znojma na spolufinancování sociálních služeb v „Síti sociálních služeb ORP ZNOJMO pro rok 2021“. 
 

Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0                                                                                     
Usnesení č. 13/1/2021 bylo schváleno. 

 

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. 14 
Podání – Příspěvek do diskuse Zastupitelstva obce Těšetice – 25.11.2020 (Jana Ryšavá) 
Starosta předložil příspěvek k nahlédnutí a zeptal se paní Jany Ryšavé, zdali tento návrh na umístění dopravní 
značky s předností přechodu pro chodce nechce stáhnout, protože jí navrhovaná značka neexistuje – je 
v rozporu se zákonem č. 361/2000 Sb. o silničním provozu. Starosta toto rovněž konzultoval s panem 
Latnerem z Dopravního inspektorátu Policie ČR. Paní Ryšavá odpověděla, že v obci Suchohrdly mají 3 tyto 
značky, tak proč je tam mají, když je to proti zákonu? Pan starosta odvětil, že si nerozumějí. Značky jsou 
v pořádku, ale název značky, který uvádí v příspěvku do diskuse, neexistuje. Další možnou variantou je zřízení 
místa pro přecházení, ale to musí být snížený obrubník, který 4 roky snížit nemůžeme, protože je majetkem 
Jihomoravského kraje (SÚS JmK), dostali na to dotaci, a ještě běží lhůta udržitelnosti dotace, kde je problém 
cokoliv měnit. Dále toto místo pro přecházení bude limitovat chodce, protože se 50 m před a za nesmí 
přecházet, a pokud přejdou, tak budou porušovat Zákon o silničním provozu. Doporučoval bych vrátit se 
k tomu až za 4 roky. Oficiálně bychom měli tento požadavek zamítnout, protože tato značka neexistuje. I 
kdyby byla žádost spravena, SÚS odmítne naši žádost a odloží ji až za 4 roky. Nyní nemůžeme udělat ani 
směnu pozemků mezi obcí a krajem pod novými chodníky. Paní Ryšavá souhlasila se zamítnutím jejího 
návrhu, ale současně zkusit podat žádost o zřízení místa pro přecházení a uvidíme, jak to dopadne. 
 

Usnesení č. 14/1/2021 
Zastupitelstvo zamítá návrh Jany Ryšavé na umístění dopravní značky s předností přechodu pro chodce – je 

v rozporu se zákonem č. 361/2000 Sb. o silničním provozu a pověřuje starostu k projednání zřízení místa pro 
přecházení. 
 

Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0                                                                             

Usnesení č. 14/1/2021 bylo schváleno. 

 
 
Bod č. 15 
Zpráva č. 1 o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření roku 2020 obce Těšetice 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil tuto Zprávu č. 1 k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 15/1/2021 

Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu č. 1 o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření roku 2020 obce       
Těšetice. 

 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0                                                                             

Usnesení č. 15/1/2021 bylo schváleno. 

 
 
Bod č. 16 
Postoupení smlouvy o dílo „II/413 – Těšetice průtah (HABAU CZ s.r.o. >> David Bohdálek) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil smlouvu k nahlédnutí. Firma HABAU CZ s.r.o. přestala v ČR 
působit a jde zejména o zachování záruky za provedené práce pro obec. Firma David Bohdálek byla 
subdodavatelem firmy HABAU CZ s.r.o. 
 
Usnesení č. 16/1/2021 
Zastupitelstvo schvaluje postoupení smlouvy o dílo „II/413 – Těšetice průtah“ ve znění dodatků č. 1 – 3 se 
společností HABAU CZ s.r.o. na nového zhotovitele David Bohdálek v předloženém znění a pověřuje starostu 
k podpisu. 
 

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/


Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0                                                                                          

Usnesení č. 16/1/2021 bylo schváleno. 

 
Bod č. 17 
Kupní smlouva – parc.č. 3431/1 (POMONA Těšetice a.s.) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil kupní smlouvu k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 17/1/2021 
Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu s kupujícím POMONA Těšetice a.s., parc.č. 3431/1, cena celkem 

56.000,- Kč, v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 
 

Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0                                                                            
Usnesení č. 17/1/2021 bylo schváleno. 

 
Bod č. 18                                                                                                                                                                                     

Kupní smlouva – parc.č. 3431/2 (J.B. a V.B.)                                                                                                                        
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil kupní smlouvu k nahlédnutí. 

Usnesení č. 18/1/2021 
Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu s kupujícími Jaroslav Bartoněk a Věra Bartoňková, parc.č. 3431/2,     
cena celkem 25.000,- Kč, v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0                                                                              

Usnesení č. 18/1/2021 bylo schváleno. 

 
Bod č. 19 
Předběžná žádost o odkoupení části parc.č. 4235 (J.P.) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil žádost k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 19/1/2021 
Zastupitelstvo bere na vědomí předběžnou žádost paní Jarmily Patočkové o odkoupení části parc.č. 4235          
a pověřuje starostu k přípravě znaleckého posudku na cenu. 
 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0                                                                                   
Usnesení č. 19/1/2021 bylo schváleno. 

 

Bod č. 20 
Změny v počtu obyvatel v obci Těšetice za rok 2020 
Starosta uvedl bod dle podkladu a informoval o změnách v roce 2020 
- narozeno 11 
- zemřelo 6 
- přihlášeno 5 
- odhlášeno 7 

 
Usnesení č. 20/1/2021 
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty o změnách v počtu obyvatel v obci Těšetice za rok 2020. 
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Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0                                                                             

Usnesení č. 20/1/2021 bylo schváleno. 

 
 
Bod č. 21 
Smlouva pro umístění Z-BOXu a spolupráci při jeho provozování (Zásilkovna s.r.o.) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil smlouvu k nahlédnutí. Požadavek na omezení konkurence 
v okruhu 500 m je v případě naší obce přemrštěný a zcela by omezil případnou konkurenci. Je předjednáno 
umístění nad starou hospodou na parc.č. 71/1 – poblíž plotu vedle hospody. Pan Jelen se ptá, zdali se bude 
zpřístupňovat ta cestička k Z-BOXu, protože je tam nyní trávník. Pan starosta odpověděl, že by se udělal 
chodník z dlaždic 50x50 cm, které obec vlastní. 

 
Usnesení č. 21/1/2021                                                                                                                                                       

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu pro umístění Z-BOXu a spolupráci při jeho provozování se společností       
Zásilkovna s.r.o. v předloženém znění za podmínky vyloučení tzv. „konkurenční doložky“ tj. bodu č. 2.6.     

této smlouvy a pověřuje starostu k podpisu. 

Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0                                                                             
Usnesení č. 21/1/2021 bylo schváleno. 

 

Bod č. 22                                                                                                                                                                              
Vyřazení pozemků – protokol č. 2020_12                                                                                                                    

Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil tento protokol k nahlédnutí.                                                                     

Usnesení č. 22/1/2021                                                                                                                                                       
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení pozemků dle protokolu č. 2020_12 v předloženém znění. 

Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0                                                                                    

Usnesení č. 22/1/2021 bylo schváleno. 

 
 
Bod č. 23 
Žádost o odstranění statusu cesty z pozemku 3898 (F.J.) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil žádost k nahlédnutí včetně mapy. Ing. Valentová má námitku, 
jelikož tam má pronajatý pozemek. Ze spodní části se tam nedostane, obnova obecní cesty z boku by byla 
problematická, protože je tam plot pana Culka, a tak má přístup jen po této cestě. Paní Ryšavá upozorňuje na 
to, že vlastníci pozemků vzadu mohou prodat stavební místa, ale nedostanou se pak k nim. Navrhuje, oslovit 
všechny ty uživatele, protože se to všech týká.  

 
Usnesení č. 23/1/2021 
Zastupitelstvo odkládá projednání žádosti pana Františka Jančury o odstranění statusu cesty z pozemku 
parc.č. 3898 a pověřuje starostu, aby požádal o vyjádření dotčené vlastníky, případně uživatele sousedních 
pozemků. 
 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0 
Usnesení č. 23/1/2021 bylo schváleno. 
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Bod č. 24 
Diskuse 
Pan Jelen – nemohlo by se na ubytovně něco opravit, všiml jsem si při inventuře, že by to bylo potřeba. 
Pan starosta – 2 velké pokoje přepažíme na polovinu a uděláme menší pokoje, o které je větší zájem. Do 
konce roku jsme měli plno, tak nebylo kdy a nyní už se ubytovna opět zaplňuje. Dále by se měly opravit 
sprchy, ale obojí v jednom roce nejde. Každá tato inovace bude stát kolem 250.000,- Kč. Letos opravíme další 
část fasády, ale na to použijeme peníze ze zisku z ubytování za loňský rok. 

 
Mgr. Bezrouková – má připomínku k údržbě chodníků a silnic. 7. ledna v 7.05 hod. byla ledovka, nebylo 
posypáno a obecní traktůrek stál nastartovaný u kulturního domu. Pan Smrčka sypal už od 5 hodin od rána. 
Dále že souhlasí s kritikou paní Kašpárkové k údržbě chodníků v sobotu 16. ledna. 
Pan starosta předal slovo panu místostarostovi, který má toto na starost. 
Pan Worbis – POMONA poslední léta tu údržbu úplně neplní. Nesype, ale jen shrnuje, a to od určitých 
centimetrů. Protože se pískem rozmetadlo ničí, pokud nemusí, tak nevyjedou. Tuto sobotu jsem zaskakoval za 
Tomáše Kunerta a omlouvám se, že jsem z důvodu úzkých chodníků všude nenajel.  
Mgr. Bezrouková – alespoň cestičku na projití, a aby nebyla ledovka na návsi. Vyjíždí údržba obce ráno dřív než 
ve své pracovní době? 
Pan starosta – Ano, pracovní doba jim začíná v 7 hod. a pokud je potřeba, začínají i dřív. Paní Kašpárková si 
stěžovala, že chodníky jsou většinou udržované, a to zejména u zastupitelů. Před jejich domem nebyl chodník 
zametený. Není to pravda. Nejdříve jel Pavel Worbis po obci strojově rotačním kartáčem, a potom šel a 
dodělával některé úseky ručně a to i před jejich domem. 
 
Pan Worbis – Kvůli COVIDu se nekonají žádné kulturní akce. Chodím jen za jubilanty s balíčky. 
 
Pan starosta – chtěl bych zastupitelstvo informovat, že od roku 2010 je značný nárůst byrokracie, který se valí 
na obec, a to o 37 %.  
V ulici Ke hřbitovu – rozšíření vodovodu a splaškové kanalizace – zatím není vypsán dotační titul. Je potřeba 
přimět stavebníky, aby zkolaudovali a měli číslo popisné. Čím více domů, tím vyšší dotace. O dotaci bychom 
žádali příští rok. Realizace také v roce 2022. 
Pan Votava (stánek se zmrzlinou) má vodovodní přípojku přes obecní pozemek a chtěl by i kanalizační 
přípojku. VAS mu ji ale nechce povolit, protože není vlastníkem pozemku a žádat může pouze vlastník. 
Oficiální žádost o pozemek si ještě nepodal. Tuto informaci vám sděluji k zamyšlení, otevřeme příště. 
   
Nikdo jiný se o slovo nepřihlásil. 
 

 
Starosta sdělil, že příští zastupitelstvo bude 03.03.2021 v 18:00 hodin. 
 
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva po projednání všech bodů programu v 19:44 hodin. 
 
 
V Těšeticích dne 20.01.2021 
 
 
 
------------------------------                                                  -------------------------------------------------------------------- 
  Ing. Zdeněk Nekula                                                                                   ověřovatelé zápisu 
      starosta obce 
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