ZÁPIS
o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,
konaného dne 13. 02. 2012 v Těšeticích
Starosta obce zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen „zastupitelstvo “) v 18,00 hod. a všechny
přivítal.
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 program je doplněn o další body od č. 12. – 18.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Úprava ceny obědů
Žádost o směnu pozemku a žádost o projednání stávající hranice pozemku (Věra a František Jančurovi)
Pozvánka na jednání valné hromady VaK Znojemsko (dne 1.3.2012)
Vyhlášení konkursu na pozici ředitele/ředitelky MŠ Těšetice
Žádost o finanční příspěvek (SDH Těšetice)
Předložení projektové dokumentace (František Jančura)
Vyřazovací protokol č. 2011/26 – č. 2011/38

a, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni:

Ing. Zdeněk Nekula, Ing. Miroslav Krejčí, Jindřich Žižka, Ladislav Večeřa, Jana Ryšavá,
Pavel Worbis

Omluveni:

Ing. Iva Valentová

Nepřítomni:
Hosté:
Zapisovatelem byl jmenován Jindřich Žižka
Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je 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, Jana Ryšavá, 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 a Pavla Worbise.
Hlasování : pro – 6 , proti –
Usnesení bylo schváleno.

0

, zdržel se –

0

Starosta přednesl návrh programu zasedání ke schválení.
01.
02.
03.

Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
zastupitelstva obce)
Realizační dohoda č. 1 (PIONS s.r.o.)
Žádost o věcný dar, popř. finanční příspěvek do tomboly na školní ples Základní škola Prosiměřice, konaný
dne 17. 02. 2012

04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Cenová příloha č. 1 pro rok 2012 ke smlouvě č. S992600020 (.A.S.A., spol. s r.o.)
Cenová nabídka na výstavbu bytů (Renov, spol. s r.o.)
Stížnost (Jana a Pavel Kocmánkovi)
Licenční smlouva pro průběžnou aktualizaci SW (Veřejná informační služba, spol. s r.o.)
Zápis z jednání finančního výboru
MŠ Těšetice – vyúčtování dotace, výroční zpráva hospodaření školy za rok 2011, pokrytí ztráty výsledku
hospodaření z rezervního fondu školy
Schválení inventarizační zprávy obce Těšetice za rok 2011
Rozpočtové opatření č. 2/2012
Úprava ceny obědů
Žádost o směnu pozemku a žádost o projednání stávající hranice pozemku (Věra a František Jančurovi)
Pozvánka na jednání valné hromady VaK Znojemsko (dne 01. 03. 2012)
Vyhlášení konkursu na pozici ředitele/ředitelky MŠ Těšetice
Žádost o finanční příspěvek (SDH Těšetice)
Předložení projektové dokumentace (František Jančura)
Vyřazovací protokol č. 2011/26 – č. 2011/38
Diskuse

Návrh usnesení č. 1/02/2012
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 1/02/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Realizační dohoda č. 1 (PIONS s.r.o.)
Starosta seznámil zastupitele s realizační dohodou č. 1 k rámcové smlouvě o zpracování grantových projektů č.
CC/11/27 se společností PIONS s.r.o.. Název projektu „Bezpečný přístup pro sportující děti“. Odhad finanční
náročnosti projektu : 1.000.000,--, předpokládaná výše grantu 100% ze způsobilých výdajů projektu, dále
objednavatel dává žádost o grant z dotačního programu Podpora bydlení. Odměna za činnost poskytovatele je
stanovena fixní částkou Kč 5.000,-- bez DPH, provize je stanovena pro poskytovatele pevnou částkou Kč
15.000,-- bez DPH z přiznané výše grantu.
Návrh usnesení č. 2/02/2012
Zastupitelstvo schvaluje Realizační dohodu č.1 k rámcové smlouvě o zpracování grantových projektů č.
CC/11/27 se společností PIONS s.r.o. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu..
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 2/02/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 3
Žádost o věcný dar, popř. finanční příspěvek do tomboly na školní ples Základní škola Prosiměřice,
konaný dne 17. 02. 2012
Zastupitelům byla předložena žádost o věcný dar, popř. finanční příspěvek do tomboly na školní ples Základní
školy Prosiměřice, konaný dne 17. 02. 2012.
Návrh usnesení č. 3/02/2012
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí věcného daru v hodnotě do Kč 1.000,--, do tomboly na školní ples ZŠ
Prosiměřice konaný 17. 02. 2012.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0 –
Usnesení č. 3/02/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
Cenová příloha č. 1 pro rok 2012 ke smlouvě č. S992600020 (.A.S.A., spol. s r.o.))
Starosta seznámil zastupitele s Cenovou přílohou č. 1 pro rok 2012 ke smlouvě č. S992600020 (.A.S.A., spol. s
r.o.) . Zvýšení celkové ceny z důvodu zvýšení DPH na 14%.

Návrh usnesení č. 4/02/2012
Zastupitelstvo schvaluje cenovou přílohu č. 1 pro rok 2012 ke smlouvě č. S992600020 se společností .A.S.A.,
spol. s r.o. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 6
proti – 0
Usnesení č. 4/02/2012 bylo schváleno.

, zdržel se –

0

Bod č. 5
Cenová nabídka na výstavbu bytů (Renov, spol. s r.o.)
Starosta seznámil zastupitele s cenovou nabídkou na výstavbu bytů od firmy Renov, spol. s r.o. ve výši cca Kč
5.500.000,-- a s cenovou nabídkou na zastřešení KD (část I.) ve výši cca Kč 2.300.000,-Návrh usnesení č. 5/02/2012
Zastupitelstvo pověřuje starostu k dalšímu jednání se společností Renov, s.r.o. na snížení nabídkové ceny na
výstavbu bytů a zastřešení KD.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 5/02/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Stížnost (Jana a Pavel Kocmánkovi)
Zastupitelé byli seznámeni se stížností Jana a Pavla Kocmánkových, kteří si stěžují na znečišťování ulice
odpadem (sláma, hnůj), při odvážení a navážení, potřebné pro chod ŽV - p. Večeřou Ladislavem (zaměstnancem
ŽV - POMONA Těšetice).
Pan Večeřa L. vysvětlil zastupitelům problém dané věci a oznámil, že firma POMONA přechází postupně na
kejdování, čímž se již vyhne vození slámy a hnoje. V současné době, ovšem je potřeba dobrat slámu ze stohů na
podestýlku pod dobytek, čímž se produkuje hnůj, který je nutno vyvézt zpět na sběrná hnojiště. Přes obec se
snaží jezdit s největší opatrností a přiměřenou rychlostí. V rámci EU je hnůj a sláma biologický odpad , který se
nemusí plachtovat ani síťovat. Jezdí i po hlavní ulici nejen po Bantické, zde si nikdo nestěžuje.
Návrh usnesení č. 6/02/2012
Zastupitelstvo pověřuje místostarostu k prověření stížnosti Jany a Pavla Kocmánkových.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 6/02/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 7
Licenční smlouva pro průběžnou aktualizaci SW (Veřejná informační služba, spol. s r.o.)
Zastupitelé byli seznámeni s licenční smlouvou pro průběžnou aktualizaci SW pořízeného pro hospodářskou
činnost, cena roční aktualizace SW je 3.927,-- Kč bez DPH.
Návrh usnesení č. 7/02/2012
Zastupitelstvo schvaluje licenční smlouvu pro průběžnou aktualizaci SW s Veřejnou informační službou, spol.
s r.o. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu..
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 7/02/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Zápis z jednání finančního výboru
Bod č. 8 - Zápis z jednání finančního výboru, nebyl projednán, odloženo na nejbližší zasedání zastupitelstva.
Chybí podpisy všech členů výboru.
Návrh usnesení č. 8/02/2012
Zastupitelstvo schvaluje odložení projednání bodu č. 8/02/2012 na nejbližší termín zasedání zastupitelstva.

Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 8/02/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 9
MŠ Těšetice – vyúčtování dotace, výroční zpráva hospodaření školy za rok 2011, pokrytí ztráty výsledku
hospodaření z rezervního fondu školy
Zastupitelé byli seznámeni s Výroční zprávou o hospodaření školy za rok 2011, vyúčtování dotace, pokrytí ztráty
výsledku hospodaření z rezervního fondu školy. Ztráta za rok 2011 činí 9.233,02 Kč. Zůstatek rezervního fondu
po pokrytí ztráty činí 55.640,87 Kč.
Čerpání dotace od zřizovatele v roce 2011
Od obce Těšetice – zřizovatel
Kč
190.000,-Krajský úřad JMK v Brně
767.100,-Vlastní příjmy za školné
52.400,-Úroky
596,93
Přeplatek sociálního pojištění
14.356,-Celkem příjmy
1.024.452.93
Z toho na provoz školky bylo použito
1.033.685,95
Výsledek hospodaření
-9.233,02
Návrh usnesení č. 9/02/2012
Zastupitelstvo schvaluje vyúčtování dotace a výroční zprávu hospodaření školy za rok 2011 a pokrytí ztráty
výsledku hospodaření z rezervního fondu školy (MŠ Těšetice, příspěvková organizace).
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 9/02/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 10
Schválení inventarizační zprávy obce Těšetice za rok 2011
Zastupitelé byli seznámeni s Inventarizační zprávou obce Těšetice za rok 2011, která jim byla předložena ke
schválení. Inventura byla provedena fyzická i dokladová, v řádném termínu, dle plánu inventur pro rok 2011
vyhlášeným starostou obce.
Návrh usnesení č. 10/02/2012
Zastupitelstvo schvaluje inventarizační zprávu obce Těšetice za rok 2011.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 10/02/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 11
Rozpočtové opatření č. 2/2012
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 2/2012.
Návrh usnesení č. 11/02/2012
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2012.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 11/02/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 12
Úprava ceny obědů
Starosta informoval zastupitele o neudržitelnosti stávajících cen obědů, v důsledku zdražení potravin a energií a
zvýšení DPH. Navrhuje stanovení nových cen na částku Kč 52,-- + doprava a pro zaměstnance obce a pro
pracovníky na veřejnou službu při pracovní době alespoň 4 hod./den cenu Kč 27,--.

Návrh usnesení č. 12/02/2012
Zastupitelstvo schvaluje zvýšení základní ceny obědů na min. Kč 52,-- a pro zaměstnance Obce Těšetice a pro
pracovníky pracující pro obec na veřejnou službu na min. Kč 27,--, při odpracování min. 4hod./den s účinností
od 01. 04. 2012.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 12/02/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 13
Žádost o směnu pozemku a žádost o projednání stávající hranice pozemku (Věra a František Jančurovi)
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o směnu pozemků části parcely č.669 o rozloze cca 7 arů za část parcely
628/4 o výměře cca 0,976 ha a žádost o projednání stávající hranice pozemků.
Návrh usnesení č. 13/02/2012
Zastupitelstvo zamítá žádost Věry a Františka Jančurových o směnu části parcel 669 a 628/4. Zastupitelstvo
doporučuje řešit tuto záležitost samostatným nákupem a prodejem částí uvedených parcel, za podmínky, že
veškeré související náklady uhradí žadatelé a pověřuje místostarostu k předběžnému projednání podmínek.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 13/02/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 14
Pozvánka na jednání valné hromady VaK Znojemsko (dne 1.3.2012)
Zastupitelé byli seznámeni s pozvánkou na jednání valné hromady VaK Znojemsko konané 1.3.2012.
Návrh usnesení č. 14/02/2012
Zastupitelstvo pověřuje místostarostu Jindřicha Žižku k účasti na valné hromadě Zájmového sdružení obcí
Vodovody a kanalizace Znojemsko konané dne 1.3.2012 za obec Těšetice.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 14/02/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 15
Vyhlášení konkurzu na pozici ředitele/ředitelky MŠ Těšetice
Zastupitelé byli seznámeni s informací o novém vyhlášení konkurzu na pozici ředitel/ředitelka v MŠ Těšetice.
Návrh usnesení č. 15/02/2012
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o záměru vyhlášení konkurzu na pozici ředitel / ředitelka MŠ Těšetice.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 15/02/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 16
Žádost o finanční příspěvek (SDH Těšetice)
Zastupitelé byli seznámeni se žádostí SDH Těšetice o finanční příspěvek, na opravu stožáru (jde o nákup
materiálu cca 7.500,--, práci si provedou hasiči sami), 4 ks společenských uniforem pro lepší reprezentaci sboru
– obce (ks á 4.500,-- Kč), sportovní sací koš – cena á 4.200,--, 4 ks zásahové obleky (tento požadavek dle
finančních možností obce případně posunout na rok 2013)
Návrh usnesení č. 16/02/2012
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek SDH Těšetice, který bude čerpán postupně: na opravu stožáru
(7.000,-- Kč), základnu (1.600,-- Kč), sportovní sací koš (Kč 4.200,--) a 4 společenské uniformy (18.000,-- Kč).
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 16/02/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 17
Předložení projektové dokumentace (František Jančura)
Zastupitelé byli seznámeni s předloženou projektovou dokumentací sdružené přípojky splaškové kanalizace od
p. Františka Jančury v ulici ke Královské.
Návrh usnesení č. 17/02/2012
Zastupitelstvo schvaluje předloženou projektovou dokumentaci na stavbu sdružené přípojky splaškové
kanalizace v lokalitě ke Královské (investor p. František Jančura).
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 17/02/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 18
Vyřazovací protokol č. 2011/26 – č. 2011/38
Zastupitelé byli seznámeni s vyřazovacími protokoly č. 2011/26 – č. 2011/38 a byly jim předloženy
k nahlédnutí.
Návrh usnesení č. 18/02/2012
Zastupitelstvo schvaluje vyřazovací protokoly č. 2011/26 – č. 2011/38.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 18/02/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 19
Diskuse
Ing. Nekula – v polovině ledna proběhl dvanáctý ročník Tříkrálové sbírky na znojemském okrese. Pomocí 407
skupinek bylo vykoledováno na Znojemsku Kč 1.575.622,--, což je o 71.617,-- více než
minulý rok. Podrobné výsledky podle jednotlivých obcí a měst je na stránkách
www.znojmo.charita.cz
- byl zpracován návrh fa. Urbania na značení v obci, plus vodící čára v prostoru před MŠ a
obchodem JEDNOTA v obou směrech
- dne 16. 03. 2012 se uskuteční v Hostinci „U Vlků“ jednání v rámci JPÚ Těšetice, se zástupci
Pozemkového úřadu. Jednání bude od 15.00 hod., půl hodiny před prostor pro prezentaci
zúčastněných.
- koupený nový stojan na kola
Žižka
Jubilanti
Těšetický košt – 10. března 2012
Setkání s důchodci – 18.března 2012
Večeřa
- zamrzlý jeden vrt, proto bylo málo vody ve vodojemu
- zamrzlý hydrant u p. Rosenbergových
- možnost umístění značky „Dej přednost“ z ulice Pod starou vinicí
Ing. Krejčí zamrzlý vodovod od bytovky k domu č.p. 135, vodovod je veden v malé hloubce
Worbis
tzv. klubovna – místnost v Hasičce se pro konání oslav nehodí, mládež by se tam mohla scházet,
ale je potřeba po sobě vždy uklidit a ne tam nechat nepořádek

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 20.05 hodin.
V Těšeticích dne 13. 02. 2012

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

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

