ZÁPIS
o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,
konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích
Starosta obce zahájil 5. 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. 09. – 18.
09. Finanční výbor – prověření hospodářské činnosti
10. JPÚ Těšetice – obvod pozemkové úpravy – žádost o sdělení člena komise za obec
11. Žádost o dotaci prostřednictvím MAS Znojemské vinařství, o.s. na akci „Místní komunikace ke Hřbitovu
I. etapa, Těšetice“ a udělení plné moci
12. Mandátní smlouva (mandatář PIONS s.r.o.), včetně plné moci na výběr bankovního ústavu pro investiční
úvěr ve výši 8 mil. Kč s názvem „Víceúčelové zařízení Těšetice“
13. Valná hromada Zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko (24. 04. 2012)
14. Kontrola dětského hřiště
15. Žádost o omezení vjezdu nákladních vozidel do Ruské ulice (Geržová Květoslava)
16. Prázdninový provoz MŠ a zápis dětí do MŠ na školní rok 2012 - 2013
17. Hospodaření Obce Těšetice k 31. 03. 2012 (hlavní a hospodářská činnost)
18. Petice proti návrhu na zavedení nenulové sazby spotřební daně z tichého vína
a, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni:

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

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 Ing. Krejčí Miroslav, 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:
Ing. Krejčí Miroslav, Ing. Iva Valentová.
Hlasování : pro – 7 , proti –
Usnesení bylo schváleno.

0

, zdržel se –

0

Starosta přednesl návrh programu zasedání ke schválení.
01. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
zastupitelstva obce)
02. Místní komunikace ke hřbitovu – I. etapa, výsledek výběrového řízení na dodavatele díla
03. Místní komunikace ke hřbitovu – I. etapa, smlouva o dílo
04. Smlouva o převodu inženýrských sítí „Obytný soubor Těšetice – Západ – veřejné osvětlení“ (prodávájící
Roman Arbeiter, stavební huť, s.r.o.)
05. Smlouva o převodu inženýrských sítí „Obytný soubor Těšetice – Západ – vodovod a splašková kanalizace“
(prodávající Roman Arbeiter, stavební huť, s.r.o.)
06. Smlouva o převodu inženýrských sítí „Obytný soubor Těšetice – Západ – komunikace a chodníky“
(prodávající Roman Arbeiter, stavební huť, s.r.o.)
07. Nabídka finální ceny na byty ve Víceúčelovém zařízení (Renov spol. s r.o. Znojmo)
08. Rozpočtové opatření č. 4/2012
09. Finanční výbor – prověření hospodářské činnosti
10. JPÚ Těšetice – obvod pozemkové úpravy – žádost o sdělení člena komise za obec
11. Žádost o dotaci prostřednictvím MAS Znojemské vinařství, a.s. na akci „Místní komunikace ke Hřbitovu
I. etapa, Těšetice“ a udělení plné moci
12. Mandátní smlouva (mandatář PIONS s.r.o.), včetně plné moci na výběr bankovního ústavu pro investiční
úvěr ve výši 8 mil. Kč s názvem „Víceúčelové zařízení Těšetice“
13. Valná hromada Zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko (24. 04. 2012)
14. Kontrola dětského hřiště
15. Žádost o omezení vjezdu nákladních vozidel do Ruské ulice (Geržová Květoslava)
16. Prázdninový provoz MŠ a zápis dětí do MŠ na školní rok 2012 - 2013
17. Hospodaření Obce Těšetice k 31. 03. 2012 (hlavní a hospodářská činnost)
18. Petice proti návrhu na zavedení nenulové sazby spotřební daně z tichého vína
19. Diskuse
Návrh usnesení č. 1/05/2012
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 1/05/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Místní komunikace ke hřbitovu – I. etapa, výsledek výběrového řízení na dodavatele díla
Zastupitelé byli seznámeni s výsledky výběrového řízení na dodavatele díla Místní komunikace ke hřbitovu – I.
etapa, kde základním kritériem hodnocení byla cena nabídky. Do výběrového řízení poslaly nabídky firmy
SWIETELSKY stavební s.r.o. Kč 971.490,-- bez DPH
COLAS CZ, a.s.
Kč 828.609,-- bez DPH
ALPINE Bau CZ s.r.o.
Kč 1.067.973,90 bez DPH
STRABAG a.s.
Kč 735.972,50 bez DPH
Návrh usnesení č. 2/05/2012
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení na dodavatele díla „Místní komunikace
ke Hřbitovu - I. etapa“ s výsledným pořadím:
1.
STRABAG a.s.
Kč 735.972,50 bez DPH
2.
COLAS CZ, a.s.
Kč 828.609,-- bez DPH
3.
SWIETELSKY stavební s.r.o. Kč 971.490,-- bez DPH
4.
ALPINE Bau CZ s.r.o.
Kč 1.067.973,90 bez DPH
a schvaluje nabídku společnosti STRABAG a.s. jako nejvýhodnější.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 2/05/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 3
Místní komunikace ke hřbitovu – I. etapa, smlouva o dílo
Zastupitelům byla předložena smlouva o dílo Místní komunikace ke hřbitovu – I. etapa se zhotovitelem
STRABAG a.s.. s cenou díla 735.972,50 Kč bez DPH.
Návrh usnesení č. 3/05/2012
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo na stavbu „Místní komunikace ke hřbitovu – I.etapa se zhotovitelem
STRABAG a.s. v předloženém znění s cenou díla 735.972,50 Kč, DPH 20% 147.194,50 Kč, cenou celkem vč.
DPH 883.167,-- Kč a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0 –
Usnesení č. 3/05/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
Smlouva o převodu inženýrských sítí „Obytný soubor Těšetice – Západ – veřejné osvětlení“ (prodávající
Roman Arbeiter, stavební huť, s.r.o.)
Zastupitelé byli seznámeni se zněním smlouvy o převodu inženýrských sítí „Obytný soubor Těšetice – Západ –
veřejné osvětlení“ (prodávající Roman Arbeiter, stavební huť, s.r.o.). Smluvní strany se dohodly na kupní ceně
za Dílo 3 ve výši 10.000,-- Kč bez DPH .
Návrh usnesení č. 4/05/2012
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o převodu inženýrských sítí „Obytný soubor Těšetice – Západ – veřejné
osvětlení“ s prodávajícím Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o., v předloženém znění a pověřuje starostu
k podpisu.
Hlasování : pro – 7
proti – 0
Usnesení č. 4/05/2012 bylo schváleno.

, zdržel se –

0

Bod č. 5
Smlouva o převodu inženýrských sítí „Obytný soubor Těšetice – Západ – vodovod a splašková
kanalizace“ (prodávající Roman Arbeiter, stavební huť, s.r.o.)
Zastupitelé byli seznámeni se zněním smlouvy o převodu inženýrských sítí „Obytný soubor Těšetice – Západ –
vodovod a splašková kanalizace“ (prodávající Roman Arbeiter, stavební huť, s.r.o.). Smluvní strany se dohodly
na kupní ceně za Dílo 1 ve výši celkem 10.000,-- Kč bez DPH .
Návrh usnesení č. 5/05/2012
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o převodu inženýrských sítí „Obytný soubor Těšetice – Západ - vodovod a
splašková kanalizace“ s prodávajícím Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o., v předloženém znění a pověřuje
starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 5/05/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Smlouva o převodu inženýrských sítí „Obytný soubor Těšetice – Západ – komunikace a chodníky“
(prodávající Roman Arbeiter, stavební huť, s.r.o.)
Zastupitelé byli seznámeni se zněním smlouvy o převodu inženýrských sítí „Obytný soubor Těšetice – Západ –
komunikace a chodníky“ (prodávající Roman Arbeiter, stavební huť, s.r.o.). Smluvní strany se dohodly na kupní
ceně za Dílo 1 ve výši celkem 30.000,-- Kč bez DPH .
Návrh usnesení č. 6/05/2012
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o převodu inženýrských sítí „Obytný soubor Těšetice – Západ – komunikace a
chodníky“ s prodávajícím Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o., v předloženém znění a pověřuje starostu
k podpisu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 6/05/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 7
Nabídka finální ceny na byty ve Víceúčelovém zařízení (Renov spol. s r.o. Znojmo)
Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou finální ceny na byty ve Víceúčelovém zařízení (Renov spol. s r.o.
Znojmo) ve výši 4.100.000,-- Kč bez DPH.
Návrh usnesení č. 7/05/2012
Zastupitelstvo schvaluje finální cenu ve výši 4.100.000,-- Kč bez DPH, na výstavbu bytů ve Víceúčelovém
zařízení Těšetice s termínem znovuzahájení prací v 10/2012 a pověřuje starostu k předložení dodatku ke smlouvě
o dílo se společností Renov, s.r.o. včetně položkového rozpočtu k projednání v zastupitelstvu obce.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 7/05/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Rozpočtové opatření č. 4/2012
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 4/2012.
Snížení příjmů i výdajů o Kč 5.700,--.
Návrh usnesení č. 8/05/2012
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2012.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 8/05/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 9
Finanční výbor – prověření hospodářské činnosti
Starosta požádal zastupitele o pověření finančního výboru kontrolou hospodářské činnosti.
Návrh usnesení č. 9/05/2012
Zastupitelstvo pověřuje předsedu finančního výboru k provedení kontroly hospodářské činnosti obce.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 9/05/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 10
JPÚ Těšetice – obvod pozemkové úpravy – žádost o sdělení člena komise za obec
Zastupitelé byli seznámeni s obsahem žádosti Pozemkového úřadu Znojmo pro JPÚ – obvod pozemkové úpravy,
o určení člena komise za obec Těšetice, pro zjišťování průběhu hranic pozemků v k.ú. Těšetice u Znojma.
Návrh usnesení č. 10/05/2012
Zastupitelstvo určuje starostu Ing. Zdeňka Nekulu, jako zástupce obce do komise pro zjišťování průběhu hranic
pozemků v k.ú. Těšetice u Znojma v rámci JPÚ Těšetice.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 10/05/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 11
Žádost o dotaci prostřednictvím MAS Znojemské vinařství, a.s. na akci „Místní komunikace ke Hřbitovu
– I. etapa, Těšetice“ a udělení plné moci
Zastupitelé byli seznámeni s možností podání žádosti o dotaci na MAS Znojemské vinařství, o.s. na akci „Místní
komunikace ke Hřbitovu – I. etapa, Těšetice“
Návrh usnesení č. 11/05/2012
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci prostřednictvím MAS Znojemské vinařství, o.s. na akci „Místní
komunikace ke Hřbitovu – I. etapa, Těšetice“ a schvaluje udělení plné moci místostarostovi Jindřichu Žižkovi,
ke všem úkonům, které souvisí s touto dotací..

Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 11/05/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 12
Mandátní smlouva (mandatář PIONS s.r.o.), včetně plné moci na výběr bankovního ústavu pro investiční
úvěr ve výši 8 mil. Kč s názvem „Víceúčelové zařízení Těšetice“
Starosta informoval zastupitele se zněním mandátní smlouvy s firmou PIONS s.r.o. na výběr bankovního ústavu
pro investiční úvěr, ve výši 8 mil. Kč, s názvem „Víceúčelové zařízení Těšetice“. Odměna za činnost mandatáře
činí celkem Kč 50.000,-- (bez DPH).
Návrh usnesení č. 12/05/2012
Zastupitelstvo schvaluje mandátní smlouvu s mandatářem PIONS s.r.o. včetně plné moci na zadání zakázky na
výběr bankovního ústavu pro investiční úvěr ve výši 8 mil. Kč s názvem „Víceúčelové zařízení Těšetice“
v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 12/05/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 13
Valná hromada Zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko (24. 04. 2012)
Zastupitelé byli seznámeni s pozvánkou na jednání valné hromady VaK Znojemsko konané 24. 04. 2012.
Návrh usnesení č. 13/05/2012
Zastupitelstvo pověřuje místostarostu Jindřicha Žižku k účasti na valné hromadě Zájmového sdružení obcí
Vodovody a kanalizace Znojemsko konané dne 24. 04. 2012 ve Znojmě.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 13/05/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 14
Kontrola dětského hřiště
Zastupitelé byli seznámeni s roční kontrolou herních prvků na dětském hřišti, provedenou p. Dočekal
Radomírem (ALESTRA).
Návrh usnesení č. 14/05/2012
Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu herních prvků na dětském hřišti a pověřuje starostu k zajištění opravy
kládové houpačky (broušení a nátěr), dosypání kačírku na dopadových plochách.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 14/05/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 15
Žádost o omezení vjezdu nákladních vozidel do Ruské ulice (Geržová Květoslava)
Zastupitelé byli seznámeni s informací o zvýšené průjezdnosti nákladních vozidel v ulici Ruská.
Návrh usnesení č. 15/05/2012
Zastupitelstvo pověřuje místostarostu prověřením četnosti průjezdu nákladních vozidel v ulici Ruská a
předložením návrhu řešení.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 15/05/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 16
Prázdninový provoz MŠ a zápis dětí do MŠ na školní rok 2012 – 2013
Zastupitelé byli seznámeni s písemnou informací od p. Mikuláškové - ředitelky MŠ o možnosti provozu MŠ o
prázdninách a zápisu dětí do MŠ Těšetice – u zápisu 9 dětí s trvalým bydlištěm v Těšeticích, přijato 7 dětí,
(naplněna kapacita – 25 dětí), 2 děti nepřijaty – obě matky mají MD do 4 let věku dítěte
Návrh usnesení č. 16/05/2012
Zastupitelstvo pověřuje ředitelku MŠ k prověření zájmu mezi rodiči o prázdninový provoz v měsících 0708/2012 s předložením výsledku průzkumu do 10. 05. 2012 a bere na vědomí informaci o zápisu dětí do MŠ
Těšetice na školní rok 2012/2013.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 16/05/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 17
Hospodaření Obce Těšetice k 31. 03. 2012 (hlavní a hospodářská činnost)
Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce Těšetice a hospodářské činnosti k 31. 03. 2012.
Obec – hlavní činnost
Příjmy
Výdaje
Rozdíl

2.059.801,53
1.107.011,82
952.789,71

Hospodářská činnost
Příjmy
Výdaje
Rozdíl

591.335,50
720.470,09
-129.134,59

Peněžní zůstatek na účtu obce :

1.095.022,36

Peněžní zůstatek na účtu HČ:

62.442,47

Návrh usnesení č. 17/05/2012
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o hospodaření Obce Těšetice (hlavní a hospodářská činnost)
k 31. 03. 2012.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 17/05/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 18
Petice proti návrhu na zavedení nenulové sazby spotřební daně z tichého vína
Zastupitelé byli seznámeni se zněním dopisu, ve kterém vedení Jihomoravského kraje informuje o zásadním
nesouhlasu s vládním opatřením zavést daň na tzv. tiché víno. Jeho zavedení by vážně poškodilo vinařství a
vinohradnictví v České republice, zejména však na jižní Moravě. Z tohoto důvodu společně se Svazem vinařů,
Agrární komorou ČR a představiteli vinařů se dne 11. dubna 2012 zahájila petiční akce proti zavedení daně na
tzv. tiché víno a obrací se se žádostí o vystavení této petice na obecním úřadu k podpisu občanů, případně o
umístění na webových stránkách.
Návrh usnesení č. 18/05/2012
Zastupitelstvo podporuje petici proti návrhu na zavedení nenulové sazby spotřební daně z tichého vína.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 18/05/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 1 - Ryšavá

Bod č. 19
Diskuse
Ing. Nekula – veřejná vyhláška: Finanční úřad ve Znojmě oznamuje, že od 16.04.2012 do dne 16.05.2012 je
v budově FU Znojmo nám. Svobody 8, zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
jímž se stanovuje daňovým subjektům za nemovitosti Daň z nemovitostí na rok 2012. FÚ
nebude zasílat seznam na obecní úřad.
Žižka

-

Jubilanti
Připravované akce – podle přízně počasí v areálu fotbalového hřiště
Pálení čarodějnic
30. 04. 2012
Fotbalové utkání svobodní – ženatí 01. 05. 2012
Lampionový průvod
07. 05 .2012
Fotbalové utkání svobodní – ženatí 08. 05. 2012

Ryšavá

- zda by se mohly koupit nové knihy do knihovny, pokud ano, tak se domluvit s p. Václavkovou jaké

Worbis

-

za místní hasiče – možnost zakoupení sacího koše do 5. 5. 2012 – závody
(starosta vyjádřil souhlas)
stožár za hasičkou je již natřený

Ing. Valentová – v úvozu u kaňonu vyčistit kanál, je plný napadaného listí

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva ve 20.30 hodin.
V Těšeticích dne 16. 04. 2012

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

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

