
Z Á P I S  
o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 26. 03. 2012 v Těšeticích 

  
Starosta obce zahájil  4. 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, 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  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 a Pavla Worbise. 

 

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

Usnesení bylo schváleno. 

                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

Starosta přednesl návrh programu zasedání ke schválení.  

 

 

01.  Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 

       zastupitelstva obce) 

02.  Výběr ze tří nabídek na rekonstrukci vodovodu u KD 

03.  Převzetí investorství rekonstrukce vodovodu na ZSO VAK Znojemsko 

04.  Smlouva o sdružení finančních prostředků se ZSO VAK Znojemsko 

05.  Darovací smlouva POMONA Těšetice a.s.   

06.  Diskuse 

 

 



Návrh usnesení č. 1/04/2012 

Zastupitelstvo s c h v a l u j e  navržený program zasedání zastupitelstva.  

 

Hlasování : pro –   7      , proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/04/2012 bylo schváleno. 

  

 

Bod č. 2 

Výběr ze tří nabídek na rekonstrukci vodovodu u KD  

Starosta předložil zastupitelům nabídky na provedení rekonstrukce vodovodu u KD od tří firem. Nabídky byly 

předloženy od firmy Alpine stavební společnost CZ, s.r.o. ve výši Kč 187.339,84 bez DPH, Vodárenská akciová 

společnost, a.s. ve výši Kč 160.807,76 bez DPH a od společnosti VALDAstav s.r.o ve výši Kč 174.132,96 bez 

DPH. 

 

Návrh usnesení č.  2/04/2012 

Zastupitelstvo schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na akci „Rekonstrukce vodovodu Těšetice u KD“ od 

společnosti Vodárenská a.s., divize Znojmo, s celkovou cenou Kč 160.807,76 bez DPH. 

 

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

Usnesení č. 2/04/2012 bylo schváleno.  

 

Bod č. 3 

Převzetí investorství rekonstrukce vodovodu na ZSO VAK Znojemsko  

Zastupitelé byli seznámeni se zněním žádosti o převzetí investorství rekonstrukce vodovodu na ZSO VAK 

Znojemsko. Cena rekonstrukce ve výši Kč 160.807,76 bez DPH na základě předložených tří nabídek. Vítězná od 

VAS Znojmo. 

 

Návrh usnesení č.  3/04/2012  

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko o převzetí 

investorství rekonstrukce vodovodu Těšetice u KD. 

 

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

Usnesení č. 3/04/2012 bylo schváleno. 

 

Bod č. 4 

Smlouva o sdružení finančních prostředků se ZSO VAK Znojemsko  

Starosta předložil zastupitelům Smlouvu o sdružení finančních prostředků se ZSO VAK Znojemsko a obcí 

Těšetice, seznámil je s jejím zněním, kde se budou na financování investiční akce podílet ZSO Vak Znojemsko – 

úhrada DPH, obec Těšetice – Kč 160.807,76, tj. náklady akce bez DPH.   

 

Návrh usnesení č. 4/04/2012  

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o sdružení finančních prostředků se zájmovým sdružením obcí Vodovody a 

kanalizace Znojemsko na úhradu nákladů akce „Rekonstrukce vodovodu v obci Těšetice u KD“ v předloženém 

znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 4/04/2012 bylo schváleno. 

 

Bod č. 5 

Darovací smlouva POMONA Těšetice a.s.   

Starosta seznámil zastupitele s návrhem darovací smlouvy mezi dárcem POMONA Těšetice, a.s. a obcí Těšetice, 

ve výši Kč 5.000,- na kulturní akce.  Jedná se již o druhou darovací smlouvu v tomto roce. 

 

Návrh usnesení č. 5/04/2012  

Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu s dárcem POMONA Těšetice, a.s. v předloženém znění a pověřuje 

starostu k podpisu. 

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

Usnesení č. 5/04/2012 bylo schváleno. 

 



Bod č. 6  

Diskuse 

 

Ing. Nekula – Sotva na obec přišel dopis z JMK ohledně zákazu pálení, už u nás hořelo v mokřině pod  

      ubytovnou. Pachatel neznámý. Lidé by měli v těchto případech ihned volat přímo hasiče a ne  

      hledat starostu, aby za ně volal o pomoc. 

 

Žižka – Nakonec se podařilo oheň uhasit vlastními silami díky rychlé reakci ochotných místních lidí z ulice  

             Bantická a za podpory místních hasičů.  

 

Worbis – Lidé neví, jak se v takovém případu zachovat a jak na tuto situaci reagovat, neznají telefonní čísla. 

 

 

 

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 19.30 hodin. 

 

V Těšeticích dne 26. 03. 2012 

 

 

 

 

---------------------------------                               ----------------------------------------------------------------- 

    Ing. Zdeněk Nekula                                                                 ověřovatelé zápisu 

        starosta obce 

 

 

 

 


