ZÁPIS
o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,
konaného dne 12.12.2011 v Těšeticích
Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen „zastupitelstvo“) v 18,00 hod. a všechny
přivítal.
Bod č. 1
Technický bod
Starosta konstatoval, ţe 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, ţe program je doplněn o další body od č. 15. – 20.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

Výsledek konkurzu na pozici ředitel/ředitelka MŠ Těšetice
Ţádost o vyjádření k projektovému návrhu, ţádost o povolení umístění elektrického zařízení a smlouva o
smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – stavba Těšetice, rozšíření kabelové
DS, Jančura (E.ON Distribuce, a.s.)
Změna stanov MAS Znojemské vinařství, o. s.
Oprava sklepů – stav za rok 2011
Informace z členské schůze SDH
Termíny jednání ZO v roce 2012

a ţe je přítomno 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni:

Ing. Zdeněk Nekula, Ing. Miroslav Krejčí, Ing. Iva Valentová, Jindřich Ţiţka, Ladislav
Večeřa, Jana Ryšavá, Pavel Worbis

Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté:
Zapisovatelem byl jmenován Jindřich Ţiţka
Starosta konstatoval, ţe zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyloţen k nahlédnutí v zasedací
místnosti.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu dnešního zasedání zastupitelstva
obce.
Navrţeni byli Jana Ryšavá, Pavel Worbis, 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:
Janu Ryšavou, Pavla Worbise.
Hlasování : pro – 7 , proti –
Usnesení bylo schváleno.

0

, zdrţel se –

0

Starosta přednesl návrh programu zasedání ke schválení.
01. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
zastupitelstva obce)
02. Ţádost (ţadatel p. Jančura František)
03. Ţádost o dotaci na výstavbu podporovaných bytů
04. Protokol o předání a převzetí č. 1 a č. 2 ke smlouvě č. 008578/11/OÚPSŘ (předávající Jihomoravský kraj)
05. Výroční zpráva MAS Znojemské vinařství, o. s. za rok 2010

06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Smlouva č. 08/21599, 08/21596, 08/21592 a 08/21587 (Vodárenská akciová společnost, a.s. – dodávka
pitné vody a odvádění odpadních vod)
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Těšetice, okres Znojmo za rok 2011
Darovací smlouva (dárce Pavel Worbis, dar Kč 1.000,--)
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo Územní plán Těšetice (projektant Ing. arch. Jaroslav Poláček, sníţení ceny)
Hospodaření obce Těšetice a hospodářské činnosti k 30. 11. 2011
Rozpočtové opatření č. 9/2011
Schválení rozpočtu obce Těšetice na rok 2012
Usnesení z jednání valné hromady VaK Znojemsko konané dne 22. 11. 2011
Ţádost o příspěvek na kulturní akci v roce 2012 (Klub ţen)
Výsledek konkurzu na pozici ředitel/ředitelka MŠ Těšetice
Ţádost o vyjádření k projektovému návrhu, ţádost o povolení umístění elektrického zařízení a smlouva o
smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – stavba Těšetice, rozšíření kabelové
DS, Jančura (E.ON Distribuce, a.s.)
Změna stanov MAS Znojemské vinařství, o. s.
Oprava sklepů – stav za rok 2011
Informace z členské schůze SDH
Termíny jednání ZO v roce 2012
Diskuse

Návrh usnesení č. 1/12/2011
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navrţený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 1/12/2011 bylo schváleno.

, zdrţel se – 0

Bod č. 2
Ţádost (ţadatel p. Jančura František)
Starosta informoval zastupitele o ţádosti p. F. Jančury o vyjádření k parcele č. 628, ohledně údajného poškození
pozemku obcí.
Návrh usnesení č. 2/12/2011
Zastupitelstvo oznamuje, ţe na parcelu č. 628 obec Těšetice nenavezla ţádný materiál.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 2/12/2011 bylo schváleno.

, zdrţel se – 0

Bod č. 3
Ţádost o dotaci na výstavbu podporovaných bytů
Zastupitelům bylo oznámeno, ţe se změnily kritéria (vyřazeni důchodci a mladé rodiny) pro výběr ţádostí
podaných dle podprogramu – podpory výstavby podporovaných bytů a z tohoto důvodu se ţádost o dotaci
nebude podávat.
Návrh usnesení č. 3/12/2011
Zastupitelstvo zamítá podání ţádosti o dotaci z MMR na výstavbu podporovaných bytů.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0 –
Usnesení č. 3/12/2011 bylo schváleno.

, zdrţel se – 0

Bod č. 4
Protokol o předání a převzetí č. 1 a č. 2 ke smlouvě č. 008578/11/OÚPSŘ (předávající Jihomoravský kraj)
Starosta seznámil a předloţil k nahlédnutí protokol o předání a převzetí č. 1 – předmětem předávacího protokolu
je za a) účelová katastrální mapa příslušné obce, za b) interní technická norma „Poţadavky na digitální formu
zpracování díla a č. 2 – předmětem předávacího protokolu jsou zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje
– vektorová data, ke smlouvě č. 008578/11/OÚPSŘ (předávající Jihomoravský kraj)
Návrh usnesení č. 4/12/2011
Zastupitelstvo schvaluje protokol o předání a převzetí č. 1 a č. 2 ke smlouvě č. 008578/11/OÚPSŘ
s předávajícím Jihomoravským krajem.

Hlasování : pro – 7
proti – 0
Usnesení č. 4/12/2011 bylo schváleno.

, zdrţel se –

0

Bod č. 5
Výroční zpráva MAS Znojemské vinařství, o. s. za rok 2010
Zastupitelé byli seznámeni s výroční zprávou MAS Znojemské vinařství, o. s. za rok 2010, která jim byla
předloţena k nahlédnutí.
Návrh usnesení č. 5/12/2011
Zastupitelstvo bere na vědomí výroční zprávu MAS Znojemské vinařství, a. s. za rok 2010.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 5/12/2011 bylo schváleno.

, zdrţel se – 0

Bod č. 6
Smlouva č. 08/21599, 08/21596, 08/21592 a 08/21587 (Vodárenská akciová společnost, a.s. – dodávka
pitné vody a odvádění odpadních vod)
Zastupitelé byli seznámeni se smlouvami č. 08/21599, 08/21596, 08/21592 a 08/21587 (Vodárenská akciová
společnost, a.s. – dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod). Důvodem vypracování nových smluv byla
chybná adresa odběratele v systému VAS.
Návrh usnesení č. 6/12/2011
Zastupitelstvo schvaluje smlouvy č. 08/21599, 08/21596, 08/21592 a 08/21587 s Vodárenskou akciovou
společností, a.s. v předloţeném znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 6/12/2011 bylo schváleno.

, zdrţel se – 0

Bod č. 7
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Těšetice, okres Znojmo za rok 2011
Starosta seznámil zastupitele se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Těšetice, okres Znojmo za rok
2011. Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 22. listopadu 2011, na základě ţádosti a v souladu se zákonem č.
420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Přezkoumané období 1.1.2011 – 30.09.2011. Přezkoumání bylo provedeno kontrolory KÚ JmK: Eva
Sedláčková, Bc. Veronika Rychlá. Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Za
obec přítomni Ing. Nekula Zdeněk, Věra Nováková.
Návrh usnesení č. 7/12/2011
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Těšetice, okres Znojmo za rok
2011.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 7/12/2011 bylo schváleno.

, zdrţel se – 0

Bod č. 8
Darovací smlouva (dárce Pavel Worbis, dar Kč 1.000,--)
Zastupitelé byli seznámení se zněním Darovací smlouvy, dárce p. P.Worbis, na částku Kč 1.000,--, určenou na
kulturní akce (den dětí, rozsvícení vánočního stromu).
Návrh usnesení č. 8/12/2011
Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu s dárcem p. P. Worbisem v předloţeném znění a pověřuje starostu k
podpisu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 8/12/2011 bylo schváleno.

, zdrţel se – 0

Bod č. 9
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo Územní plán Těšetice (projektant Ing. arch. Jaroslav Poláček, sníţení ceny)
Starosta informoval a předloţil zastupitelům k nahlédnutí Dodatek č. 2 smlouvy o dílo Územní plán Těšetice
uzavřené dne 26.08.2010. V průběhu plnění došlo k tomu, ţe skutečné náklady projektanta na vyhotovení
posouzení vlivu koncepce dle z.č. 100/2001 Sb., byly niţší neţ cena smluvní, proto dochází ke sníţení ceny, za
tuto fázi plnění.
Návrh usnesení č. 9/12/2011
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo Územní plán Těšetice s Ing. arch. Jaroslavem Poláčkem
v předloţeném znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 9/12/2011 bylo schváleno.

, zdrţel se – 0

Bod č. 10
Hospodaření obce Těšetice a hospodářské činnosti k 30. 11. 2011
Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce Těšetice a hospodářské činnosti k 30. 11. 2011.
Obec
Příjmy
Výdaje
Rozdíl
Hospodářská činnost
Příjmy
Výdaje
Rozdíl

11/2011
5.133.875,80
7.023.446,15
- 1.889.570,35
2.353.538,86
2.249.234,62
104.304,24

Peněţní zůstatek na účtu obce :

336.028,13

Peněţní zůstatek na účtu HČ:

315.018,93

Návrh usnesení č. 10/12/2011
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o hospodaření Obce Těšetice a hospodářské činnosti k 30. 11. 2011.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 10/12/2011 bylo schváleno.

, zdrţel se – 0

Bod č. 11
Rozpočtové opatření č. 9/2011
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 9/2011.
Doplněn rozpočet dle doplnění rozpočtu –
příjmy – zvýšeny o částku 42.100,-výdaje – zvýšeny o Kč 88.300,-- - sníţeny o Kč 46.200,-- = rozdíl 42.100,-změna celkem = 0
Návrh usnesení č. 11/12/2011
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2011.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 11/12/2011 bylo schváleno.

, zdrţel se – 0

Bod č. 12
Schválení rozpočtu obce Těšetice na rok 2012
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtu pro rok 2012, s tím, ţe byl navýšen o
Příjmy - pol 4112 navýšena o částku 31.500,--(neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV na školství) na
celkovou částku 138.300,-- Kč
Výdaje – par 6409 nespecifikovaná rezerva zvýšena o částku 31.500,-- na celkovou částku 844.700,-- Kč

Návrh usnesení č. 12/12/2011
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Těšetice na rok 2012 jako přebytkový. Přebytek bude pouţit na splátky
úvěru u ČS Znojmo a Jednotě SD Moravský Krumlov.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 12/12/2011 bylo schváleno.

, zdrţel se – 0

Bod č. 13
Usnesení z jednání valné hromady VaK Znojemsko, konané dne 22. 11. 2011
Zastupitele byli seznámeni s Usnesením z jednání valné hromady zájmového sdruţení obcí Vodovody a
kanalizace Znojemsko, konané dne 22.11.2011. Valná hromada vzala na vědomí ceny vodného a stočného na
rok 2012 : vodné Kč 35,61 + 14% DPH a stočné Kč 27,52 + 14% DPH. Dále místostarosta informoval
zastupitele o jednání ze dne 8.12.2011 se zástupci VAS Znojmo – Ing. Vydra, Ing. Ţiţka, VaK Znojemsko –
Ing. Muller o moţnosti vybudování úpravny vody. Z jednání vyplynulo, ţe je nejdříve nutné nechat zpracovat
Studii odstranění tvrdosti vody, kterou je ochotné na své náklady provést VaK Znojemsko.
Návrh usnesení č. 13/12/2011
Zastupitelstvo bere na vědomí usnesení z jednání valné hromady Vak Znojemsko, konané dne 22.11.2011 a
schvaluje zpracování studie odstranění tvrdosti vody v obci Těšetice na náklady VaK Znojemsko.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 13/12/2011 bylo schváleno.

, zdrţel se – 0

Bod č. 14
Ţádost o příspěvek na kulturní akci v roce 2012 (Klub ţen)
Zastupitelé byli seznámeni se ţádostí o příspěvek 7.000,- Kč na kulturní akci – pouťová zábava v roce 2012 –
pořádanou Klubem ţen.
Návrh usnesení č. 14/12/2011
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši Kč 5.000,-- Klubu ţen na kulturní akci – pouťovou zábavu v roce
2012.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 14/12/2011 bylo schváleno.

, zdrţel se – 0

Bod č. 15
Výsledek konkurzu na pozici ředitel/ředitelka MŠ Těšetice
Místostarosta seznámil zastupitele s výsledkem konkurzu na pozici ředitel/ředitelka v MŠ Těšetice.
Starosta obce ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., vyhlásil konkurs na místo ředitel/ředitelka MŠ
Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace. Byly podány i tři inzeráty v tisku Znojemsko, Znojemský
týden, Znojemský deník Rovnost. Přihlášky byly přijímány do 23.11.2011. Byla jmenována konkurzní komise
ve sloţení : člen určený zřizovatelem - předseda: Ţiţka Jindřich, člen určený zřizovatelem – Ing. Zdeněk Nekula,
člen určený ředitelem krajského úřadu - Mgr. Růţena Jonášová, odborník v oblasti státní správy ve školství,
organizace a řízení – Iveta Hodinová, pedagogický pracovník příspěvkové organizace – Mgr. Jana Bezrouková,
školní inspektor České školní inspekce – Bc. Magda Kuchařová. Tajemníkem komise byla pověřena Nováková
Věra, tajemník není členem komise. V termínu byla podána jedna přihláška do konkurzního řízení. 24.11.2011
se na 1. jednání sešla konkurzní komise, kde byla otevřena obálka se jménem Bc. Ivana Novotná, uchazečkou o
místo ředitel/ředitelka v MŠ Těšetice. Konkurzní komise se usnesla na ústním pohovoru s uchazečem.
Dne 9.12.2011 bylo 2. jednání konkurzní komise. Komise provedla s uchazečkou ústní pohovor. Poté se komise
usnesla na základě posouzení přihlášek, výsledku pohovoru, uchazečku nepřijmout a vyhlásit druhé kolo
vyhlášení konkurzu v novém termínu.
Návrh usnesení č. 15/12/2011
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o výsledku konkurzu na pozici ředitel/ředitelka MŠ Těšetice.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 15/12/2011 bylo schváleno.

, zdrţel se – 0

Bod č. 16
Ţádost o vyjádření k projektovému návrhu, ţádost o povolení umístění elektrického zařízení a smlouva o
smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – stavba Těšetice, rozšíření kabelové
DS, Jančura (E.ON Distribuce, a.s.)
Zastupitelé byli seznámeni se ţádostí o vyjádření k projektovému návrhu, ţádost o povolení umístění
elektrického zařízení a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – stavba
Těšetice, rozšíření kabelové DS, Jančura (E.ON Distribuce, a.s.) .
Návrh usnesení č. 16/12/2011
Zastupitelstvo schvaluje ţádost o vyjádření k projektovému návrhu, schvaluje ţádost o povolení umístění
elektrického zařízení a schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
na stavbu Těšetice, rozšíření kabelové DS, Jančura v předloţeném znění se společností E.ON Distribuce, a.s. a
pověřuje starostu k podpisu po zapsání PK 109 a PK 59 na LV č. 10001 v k.ú. Těšetice u Znojma.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 16/12/2011 bylo schváleno.

, zdrţel se – 0

Bod č. 17
Změna stanov MAS Znojemské vinařství, o. s.
Zastupitelé byli seznámeni se změnami stanov občanského sdruţení – místní akční skupiny MAS Znojemské
vinařství, o. s., jímţ je Obec Těšetice členem.
Návrh usnesení č. 17/12/2011
Zastupitelstvo schvaluje změnu stanov MAS Znojemské vinařství, o. s. projednanou na valné hromadě MAS,
konané dne 6. 12. 2011.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 17/12/2011 bylo schváleno.

, zdrţel se – 0

Bod č. 18
Oprava sklepů – stav za rok 2011
Zastupitelé byli seznámeni p. Worbisem P. o průběhu oprav sklepů za rok 2011. Všechny náleţitosti splnili 4
ţadatelé o příspěvek.
Návrh usnesení č. 18/12/2011
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o průběhu oprav sklepů v obci Těšetice za rok 2011.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 18/12/2011 bylo schváleno.

, zdrţel se – 0

Bod č. 19
Informace z členské schůze SDH
Zastupitelé byli seznámeni s informacemi z členské schůze SDH. Hasiči by potřebovali nové vycházkové
uniformy a sací koš, dále by rádi vyuţívali ke schůzím, které se budou konat jedenkrát měsíčně, místnost
v hasičce, kterou vyuţívá i Klub ţen.
Návrh usnesení č. 19/12/2011
Zastupitelstvo bere na vědomí informace z členské schůze SDH.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 19/12/2011 bylo schváleno.

, zdrţel se – 0

Bod č. 20
Termíny jednání ZO v roce 2012
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem termínů jednání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2012, které se bude
konat zpravidla kaţdé druhé pondělí v měsíci.

Rok 2012
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

16. 01. 2012
13. 02. 2012
12. 03. 2012
16. 04. 2012
14. 05. 2012
11. 06. 2012
09. 07. 2012
13. 08. 2012
10. 09. 2012
08. 10. 2012
12. 11. 2012
10. 12. 2012

18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.

Návrh usnesení č. 20/12/2011
Zastupitelstvo schvaluje termíny jednání ZO v roce 2012.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 20/12/2011 bylo schváleno

, zdrţel se – 0

Bod č. 21
Diskuse
Ţiţka – jubilanti
- akce 12.02.2012 – Dětský karneval
18.02.2012 - Masopust
10.03.2012 – Košt
18.03.2012 – Setkání s důchodci

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 20.05 hodin.
V Těšeticích dne 12. 12. 2011

--------------------------------Ing. Zdeněk Nekula
starosta obce

----------------------------------------------------------------ověřovatelé zápisu

