ZÁPIS
o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,
konaného dne 12. 03. 2012 v Těšeticích
Starosta obce zahájil 3. 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. 10. – 23.
10. Oprava sklepů v roce 2012
11. Cenová příloha č.2 pro rok 2012 ke smlouvě č. S992600020 (.A.S.A., inflace)
12. Darovací smlouva na kulturní akci (POMONA Těšetice, a.s. – dar Kč 4.000,--)
13. Darovací smlouva na kulturní akci (KOČÍ-VALÁŠEK s.r.o. – dar Kč 6.000,--)
14. Darovací smlouva na kulturní akci (Alpine Bau, s.r.o. – dar Kč 1.500,--)
15. Darovací smlouva na kulturní akci (Renov, s.r.o. – dar Kč 1.000,--)
16. Darovací smlouva na kulturní akci (JUDr. Miloš Císař – dar Kč 1.500,--)
17. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 8602714101 (Kooperativa pojišťovna, a.s.)
18. Žádost o pronájem hrací plochy fotbalového hřiště (TJ Těšetice)
19. Hospodaření obce Těšetice k 31. 01. 2012 a 29. 02. 2012 (hlavní a hospodářská činnost)
20. Revokace usnesení č. 12/2/2012 a zvýšení ceny obědů a ubytování k 01. 04. 2012
21. Přeložka vodovodu u KD
22. Doplnění veřejného osvětlení
23. Příloha č. 2 licenční smlouvy pro průběžnou aktualizaci SW (VIS, s.r.o.)
a že je přítomno 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni:

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

Omluveni:
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 Ladislav Večeřa, Ing. Iva Valentová, 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:
Ladislava Večeřu a Ing. Ivu Valentovou.
Hlasování : pro – 7 , proti –
Usnesení bylo schváleno.

0

, zdržel se –

Starosta přednesl návrh programu zasedání ke schválení.

0

01. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
zastupitelstva obce)
02. JPÚ – upřesnění přídělu – určení hranic pozemků v k.ú. Těšetice u Znojma – pozvánka na úvodní jednání
03. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – převod vlastnického práva na GP cesta č. 59 (par. č.
693/13) a č. 109 (par. č. 693/14)
04. Žádost o dotace + dotační program na rok 2012 – Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji
(traktůrek na sečení)
05. Výběrové řízení na dodavatele akce – Místní komunikace ke hřbitovu – I. etapa
06. Zápis z jednání finančního výboru
07. Žádost o dar (SPCCH)
08. Zápis do kroniky (rok 2010)
09. Rozpočtové opatření č. 3/2012
10. Oprava sklepů v roce 2012
11. Cenová příloha č.2 pro rok 2012 ke smlouvě č. S992600020 (.A.S.A., inflace)
12. Darovací smlouva na kulturní akci (POMONA Těšetice, a.s. – dar Kč 4.000,--)
13. Darovací smlouva na kulturní akci (KOČÍ-VALÁŠEK s.r.o. – dar Kč 6.000,--)
14. Darovací smlouva na kulturní akci (Alpine Bau, s.r.o. – dar Kč 1.500)
15. Darovací smlouva na kulturní akci (Renov, s.r.o. – dar Kč 1.000,--)
16. Darovací smlouva na kulturní akci (JUDr. Miloš Císař – dar Kč 1.500,--)
17. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 8602714101 (Kooperativa pojišťovna, a.s.)
18. Žádost o pronájem hrací plochy fotbalového hřiště (TJ Těšetice)
19. Hospodaření obce Těšetice k 31. 01. 2012 a 29. 02. 2012 (hlavní a hospodářská činnost)
20. Revokace usnesení č. 12/2/2012 a zvýšení ceny obědů a ubytování k 01. 04. 2012
21. Přeložka vodovodu u KD
22. Doplnění veřejného osvětlení
23. Příloha č. 2 licenční smlouvy pro průběžnou aktualizaci SW (VIS, s.r.o.)
24. Diskuse
Návrh usnesení č. 1/03/2012
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 1/03/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
JPÚ – upřesnění přídělu – určení hranic pozemků v k.ú. Těšetice u Znojma – pozvánka na úvodní jednání
Starosta seznámil zastupitele, že Pozemkový úřad Znojmo zahájil řízení o JPÚ - upřesnění přídělu – určení
hranic pozemků v katastrálním území Těšetice u Znojma. Úvodní jednání se uskuteční 16.03.2012 v 15.00 hodin
v hostinci „U Vlků“.
Návrh usnesení č. 2/03/2012
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zahájení řízení o JPÚ – upřesnění přídělu – určení hranic pozemků
v k.ú. Těšetice u Znojma – pozvánka na úvodní jednání dne 16.03.2012 v 15.00 hod. v hostinci „U Vlků“.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 2/03/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 3
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – převod vlastnického práva na GP cesta č. 59 (par. č.
693/13) a č. 109 (par. č. 693/14)
Zastupitelé byli informováni, že převod vlastnického práva na obec ve věci GP cesta č. 59 (par. č. 693/13) a č.
109 (par. č. 693/14) Katastrální úřad ve Znojmě zastavil. Požaduje, aby na souhlasném prohlášení obce byl také
souhlas Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Návrh usnesení č. 3/03/2012
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci, že převod vlastnického práva na obec ve věci GP cesta č. 59 (par. č.
693/13) a č. 109 (par. č. 693/14) Katastrální úřad ve Znojmě pozastavil.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0 –
Usnesení č. 3/03/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
Žádost o dotace + dotační program na rok 2012 – Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském
kraji (traktůrek na sečení)
Starosta seznámil zastupitele se zněním žádosti o dotace + dotační program na rok 2012 – Zkvalitnění
sportovního prostředí v Jihomoravském kraji (traktůrek na sečení)
Návrh usnesení č. 4/03/2012
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotace + dotační program na rok 2012 – Zkvalitnění sportovního
prostředí v Jihomoravském kraji (traktůrek na sečení).
Hlasování : pro – 7
proti – 0
Usnesení č. 4/03/2012 bylo schváleno.

, zdržel se –

0

Bod č. 5
Výběrové řízení na dodavatele akce – Místní komunikace ke hřbitovu – I. etapa
Starosta seznámil zastupitele s výběrovým řízením na dodavatele akce – Místní komunikace ke hřbitovu – I.
etapa.
Návrh usnesení č. 5/03/2012
Zastupitelstvo schvaluje výzvu k podání nabídky na akci „Místní komunikace ke hřbitovu – I. etapa, schvaluje
lhůtu pro podání nabídek do 02.04.2012 do 14.00 hod. a lhůtu pro otevírání nabídek dne 02.04.2012 od 17.00
hodin.
Za členy komise schvaluje : Herzig, Pivnička, Nekula, Žižka, Ryšavá
Jako náhradníky schvaluje : Andrš, Čeleda, Večeřa, Krejčí, Worbis
Schvaluje oslovení firem ALPINE, COLAS, Swietelsky dle Směrnice č. 8.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 5/03/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Zápis z jednání finančního výboru
Zastupitelé byli seznámeni se zápisem z jednání finančního výboru. Kontrola použití finančního příspěvku od
obce Těšetice fotbalisty TJ Těšetice. Finanční výbor nenašel žádné pochybení ve vyúčtování za rok 2011.
Návrh usnesení č. 6/03/2012
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 6/03/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 7
Žádost o dar (SPCCH)
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o dar (SPCCH). Není poskytnut konkrétní seznam občanů, členů, kteří se
účastní akcí.
Návrh usnesení č. 7/03/2012
Zastupitelstvo zamítá žádost o dar Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR o.s..
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 7/03/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Zápis do kroniky (rok 2010)
Starosta seznámil zastupitele se zněním Zápisu do kroniky za rok 2010. Prodiskutovány drobná úpřesnění a
nejasnosti.
Návrh usnesení č. 8/03/2012
Zastupitelstvo schvaluje zápis roku 2010 do obecní kroniky, po korektuře, dle připomínek vznesených ke znění
textu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 8/03/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 9
Rozpočtové opatření č. 3/2012
Zastupitelé byli seznámeni s Rozpočtovým opatřením č. 3/2012.
Zvýšení příjmů
o 37.300,-Zvýšení výdajů
o 137.300,-Snížení financování o 100.000,-Návrh usnesení č. 9/03/2012
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2012.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 9/03/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 10
Oprava sklepů v roce 2012
Zastupitelé byli seznámeni s pokračování akce Oprava sklepů, v roce 2012.
Vyčlenit 50.000,-- Kč/rok na období 2011-2014 na opravu vzhledu čelních stěn sklepů/lisoven, jejich oken,
dveří, chodníku před čelní stěnou, označení sklepů (nápisy, vývěsné štíty).
Pověřuje komisi ve složení - Pavel Worbis, Leoš Musil a Zdeněk Kantor, k předložení návrhu podmínek
poskytnutí příspěvku při dodržení parametrů:
- max. příspěvek 5.000,-- Kč
- spoluúčast vlastníka/dlouhodobého nájemce min. 50%
- fotodokumentace před a po realizaci opravy
- výplata příspěvku po realizaci a doložení dokladů o nákupu materiálu (provedení prací)
- závazek min. 5 let údržby
- priorita – ul. Hlavní
- cílem akce je zlepšení celkového vzhledu obce
Návrh usnesení č. 10/03/2012
Zastupitelstvo schvaluje podporu na opravu sklepů v obci Těšetice pro rok 2012 (dle přílohy).
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 10/03/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 11
Cenová příloha č.2 pro rok 2012 ke smlouvě č. S992600020 (.A.S.A., inflace)
Zastupitelé byli seznámeni s Cenovou přílohou č.2 pro rok 2012 ke smlouvě č. S992600020 (.A.S.A., inflace).
Návrh usnesení č. 11/03/2012
Zastupitelstvo schvaluje Cenovou přílohu č.2 pro rok 2012 ke smlouvě č. S992600020 se společností .A.S.A.
v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 11/03/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 12
Darovací smlouva na kulturní akci (POMONA Těšetice, a.s. – dar Kč 4.000,--)
Starosta informoval se zněním Darovací smlouvy na kulturní akci s firmou POMONA Těšetice, a.s. – dar ve výši
Kč 4.000,--.
Návrh usnesení č. 12/03/2012
Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu s dárcem POMONA Těšetice, a.s. v předloženém znění a pověřuje
starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 12/03/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 13
Darovací smlouva na kulturní akci (KOČÍ-VALÁŠEK s.r.o. – dar Kč 6.000)
Zastupitelé byli seznámeni se zněním Darovací smlouvy na kulturní akci s firmou KOČÍ-VALÁŠEK s.r.o. – dar
ve výši Kč 6.000,--.
Návrh usnesení č. 13/03/2012
Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu s dárcem KOČÍ-VALÁŠEK s.r.o. v předloženém znění a pověřuje
starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 13/03/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 14
Darovací smlouva na kulturní akci (Alpine Bau, s.r.o. – dar Kč 1.500)
Zastupitelé byli seznámeni se zněním Darovací smlouvy na kulturní akci s firmou Alpine Bau, s.r.o. – dar ve
výši Kč 1.500.
Návrh usnesení č. 14/03/2012
Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu s dárcem Alpine Bau, s.r.o v předloženém znění a pověřuje starostu
k podpisu.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 14/03/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 15
Darovací smlouva na kulturní akci (Renov, s.r.o. – dar Kč 1.000)
Zastupitelé byli seznámeni se zněním Darovací smlouvy na kulturní akci s firmou Renov, s.r.o. – dar ve výši Kč
1.000,--.
Návrh usnesení č. 15/03/2012
Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu s dárcem Renov, s.r.o. v předloženém znění a pověřuje starostu
k podpisu.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 15/03/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 16
Darovací smlouva na kulturní akci (JUDr. Miloš Císař – dar Kč 1.500)
Zastupitelé byli seznámeni se zněním Darovací smlouvy na kulturní akci s JUDr. Miloš Císař – dar ve výši
Kč 1.500,--.
Návrh usnesení č. 16/03/2012

Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu s dárcem JUDr. Miloš Císař, v předloženém znění a pověřuje
starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 16/03/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 17
Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 8602714101 (Kooperativa pojišťovna, a.s.)
Zastupitelé byli seznámeni s předloženým Dodatkem č. 1 k pojistné smlouvě č. 8602714101 (Kooperativa
pojišťovna, a.s.), pro pojištění rizik – TREND 7. Dodatek je nezbytný k zaměstnávání pracovníků zasílaných
Úřadem práce ve Znojmě na odpacování stanoveného počtu hodin v rámci tzv. veřejné služby.
Návrh usnesení č. 17/03/2012
Zastupitelstvo schvaluje předložený dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 8602714101 s Kooperativa pojišťovna,
a.s. a v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 17/03/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 18
Žádost o pronájem hrací plochy fotbalového hřiště (TJ Těšetice)
Zastupitelé byli seznámeni se Žádostí o pronájem hrací plochy fotbalového hřiště na parcelním čísle 699/1– mezi
zájemcem TJ Těšetice a Obcí Těšetice.
Návrh usnesení č. 18/03/2012
Zastupitelstvo pověřuje starostu k předložení dodatku k nájemní smlouvě s ARES 96, s.r.o. o vyjmutí hrací
plochy fotbalové hřiště a nájemní smlouvy s TJ Těšetice na pronájem této plochy na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 12 měsíců.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 18/03/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 19
Hospodaření obce Těšetice k 31. 01. 2012 a 29. 02. 2012 (hlavní a hospodářská činnost)
Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce Těšetice a hospodářské činnosti k 31. 01. 2012 a 29. 02. 2012.
Obec
Příjmy
Výdaje
Rozdíl

01/2012

02/2012

1.218.327,36
251.759,36
966.568,00

1.703.883,99
622.962,79
1.080.921,20

191.102,26
205.116,04
- 14.013,78

385.258.47
460.978,55
-75.720,08

1.108.301,65

1.222.654,85

146.068,92

187.823,01

Hospodářská činnost
Příjmy
Výdaje
Rozdíl
Peněžní zůstatek na účtu obce :
Peněžní zůstatek na účtu HČ:

Návrh usnesení č. 19/03/2012
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o hospodaření obce Těšetice k 31. 01. 2012 a 29. 02. 2012.
Hlasování : pro –

7

, proti –

0

, zdržel se – 0

Usnesení č. 19/03/2012 bylo schváleno.
Bod č. 20
Revokace usnesení č. 12/2/2012 a zvýšení ceny obědů a ubytování k 01. 04. 2012
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem na revokaci usnesení č. 12/2/2012 a zvýšení ceny obědů a ubytování k 01.
04. 2012.
Návrh usnesení č. 20/03/2012
Zastupitelstvo ruší usnesení č. 12/2/2012 a schvaluje zvýšení ceny obědů na min. Kč 53,-- a pro zaměstnance
Obce Těšetice a pro pracovníky pro obec na veřejnou službu na min. 27,--, při odpracování min. 4hod./den a
ubytování na min. Kč 130,-- osobu/den s účinností od 01. 04. 2012.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 20/03/2012 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 21
Přeložka vodovodu u KD
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem na vybudování přeložky vodovodu u KD zpracovaný VAS Znojmo.
Návrh usnesení č. 21/03/2012
Zastupitelstvo schvaluje realizaci přeložky vodovodu u KD a pověřuje místostarostu k předložení min. 3
nabídek od dodavatelů, včetně návrhu smlouvy o dílo.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 21/03/2012 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 22
Doplnění veřejného osvětlení
Zastupitelé byli seznámeni s dokumentací, návrhem na doplnění veřejného osvětlení.
Návrh usnesení č. 22/03/2012
Zastupitelstvo pověřuje starostu k předložení aktualizované nabídky na doplnění veřejného osvětlení.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 22/03/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 23
Příloha č. 2 licenční smlouvy pro průběžnou aktualizaci SW (VIS, s.r.o.)
Zastupitelé byli seznámeni se zněním přílohy č. 2 licenční smlouvy pro průběžnou aktualizaci SW potřebný pro
hospodářskou činnost (VIS, s.r.o.), celková cena roční aktualizace SW Kč bez DPH 4.447,--. Příloha č. 2
nahrazuje předchozí přílohy Licenční smlouvy pro průběžnou aktualizaci.
Návrh usnesení č. 23/03/2012
Zastupitelstvo schvaluje přílohu č. 2 licenční smlouvy pro průběžnou aktualizaci SW s Veřejnou informační
službou, s.r.o. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
, zdržel se – 0
Usnesení č. 23/03/2012 bylo schváleno.
Bod č. 24
Diskuse
Worbis
- je potřeba opravit obecní auto Fiat, zatím se p. Plačko nestavil, je potřeba seřídit brzdy
Večeřa

-

Ing. Krejčí -

začalo jaro a již se objevují černé skládky – za prasečákem a u Vinohradu
naházené vánoční stromky pod silnicí za hřištěm
plánovaná kontrola stavu silnic po zimním období – kontrolní výbor

Žižka

-

Jubilanti
Setkání s důchodci – 18.března 2012
Na valné hromadě VaK Znojemsko byli zúčastnění seznámení se situací vlastnických práv
ve VAS Znojmo, a.s. a se zahájením procesu získání 100% akcií firmou Svaz VKMO s.r.o..
Pokud chceme v budoucnu mít možnost získávat alespoň nějaké finanční prostředky a trochu
možnost ovlivnit chod , bylo doporučeno do nově vznikající společnosti, jako svazek vstoupit.

Ing. Valentová - nepořádek ve struhách
- bude se provádět jarní úklid ?
Ing. Nekula - úklid odpadků ve struhách mezi obcemi provádí silnička
- jarní úklid je objednán na SÚS (Hlavní ulice + Bantická ul.), místní komunikace uklízí Marcela
Zimmermannová + Jiří Plačko

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 20.25 hodin.
V Těšeticích dne 12. 03. 2012

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

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

