
Z Á P I S  
o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 14. 05. 2012 v Těšeticích 

  
Starosta obce zahájil  6. 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. – 13. 

 

  

10.   Smlouva o provedení odstranění stavby       

11.   Rozšíření komunikace podél sportovního areálu (výběr dodavatele)      

12.   Hospodaření Obce Těšetice k 30. 04. 2012 (hlavní a hospodářská činnost)  

13.   Zařazovací protokol č. 2012/1 až 2012/20     

 

 

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

  

Přítomni:  Ing. Zdeněk Nekula, Ing. Miroslav Krejčí, Ladislav Večeřa, Jana Ryšavá, Pavel Worbis, 

Ing. Iva Valentová, Jindřich Žižka (přítomen od bodu č. 3) 

                         

                              

Omluveni:  

 

Nepřítomni:    

  

Hosté:   

       

Zapisovatelem  byl jmenován Pavel Worbis 

  

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, 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:  

 Ladislava Večeřu a Janu Ryšavou. 

 

Hlasování : pro –    6     , 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.   Zápis z finančního výboru ze dne 23.4.2012 

03.   Opatření na eliminaci nakládání s hotovostí v obecní jídelně 

04.   Schválení závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2011 

05.   Obecně závazná vyhláška obce Těšetice č. 1/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,  

        třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce  

        Těšetice 

06.   Žádost o předčasné uvolnění finančních prostředků (TJ Těšetice) 

07.   Žádost o udělení územního souhlasu s přípojkou splaškové kanalizace v ulici ke Královské (Miroslav a  

        Věra Nekulovi) 

08.   Žádost o podporu na opravu sklepů pro rok 2012 a smlouvy o poskytnutí podpory  

09.   Rozpočtové opatření č. 5/2012  

10.   Smlouva o provedení odstranění stavby       

11.   Rozšíření komunikace podél sportovního areálu (výběr dodavatele)      

12.   Hospodaření Obce Těšetice k 30. 4. 2012 (hlavní a hospodářská činnost)  

13.   Zařazovací protokol č. 2012/1 až 2012/20     

14.   Diskuse 

 

 

 

 

Návrh usnesení č. 1/06/2012 

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

 

Hlasování : pro –   6      , proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/06/2012 bylo schváleno. 

  

Bod č. 2 

Zápis z finančního výboru ze dne 23.4.2012 

Zastupitelé byli seznámeni s obsahem zápisu finančního výboru ze dne 23.4.2012.  

 

Návrh usnesení č.  2/06/2012 

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 23.4.2012. 

. 

Hlasování : pro –   6     , proti –    0              , zdržel se – 0          

Usnesení č. 2/06/2012 bylo schváleno.  

 

Jindřich Žižka (přítomen od bodu č. 3) 

 

Bod č. 3 

Opatření na eliminaci nakládání s hotovostí v obecní jídelně  

Zastupitelé byli seznámeni s opatřeními pro eliminaci s nakládáním hotovosti v obecní jídelně. 

 

Návrh usnesení č.  3/06/2012  

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o eliminaci nakládání s hotovostí v obecní jídelně. 

 

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

Usnesení č. 3/06/2012 bylo schváleno. 

 

Bod č. 4 

Schválení závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2011 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2011, který jim byl předložen k 

nahlédnutí. 

 

Návrh usnesení č. 4/06/2012  

Zastupitelstvo obce projednalo na svém zasedání Závěrečný účet obce Těšetice za rok 2011 a v souladu 

s ustanovením § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje celoroční 

hospodaření obce Těšetice včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Těšetice za rok 2011 a to 

bez výhrad. 



 

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

Usnesení č. 4/06/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 5 

Obecně závazná vyhláška obce Těšetice č. 1/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,  

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce  

Těšetice 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním Obecně závazné vyhlášky obce Těšetice č. 1/2012 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem  na území obce Těšetice, rozšířená o kovový odpad, který lze odevzdávat do sběren 

druhotných odpadů. 

Zastupitelé byli také seznámeni s cca propočtem ceny za komunální odpad na osobu/rok za rok 2011 = 

                                                              Osoba/rok 

Komunální odpad                                 Kč  504,-- 

Separace                                                      264,-- 

Velkoobjemový odpad                                  46,-- 

Mobilní                                                          24,-- 

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

                                                                     838,-- 

EKO-KOM (bonusy za tříděný odpad) Kč 80.000,--/rok 

NETTO skut nákladů cca na osobu       Kč 700,--  

 
Návrh usnesení č.  5/06/2012 

Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Těšetice č. 1/2012 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem  na území obce Těšetice.  

 

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

Usnesení č. 5/06/2012 bylo schváleno. 

 

Bod č. 6  

Žádost o předčasné uvolnění finančních prostředků (TJ Těšetice) 

Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o předčasném uvolnění finančních prostředků (TJ Těšetice) ve výši Kč 

10.000,--. Důvodem jsou mimořádné výdaje 

 

Návrh usnesení č.  6/06/2012 

Zastupitelstvo schvaluje uvolnění částky Kč 10.000,-- na úhradu mimořádných výdajů TJ Těšetice. 

 

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

Usnesení č. 6/06/2012 bylo schváleno. 

 

Bod č. 7 

Žádost o udělení územního souhlasu s přípojkou splaškové kanalizace v ulici ke Královské (Miroslav a  

Věra Nekulovi) 

Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o udělení územního souhlasu s přípojkou splaškové kanalizace v ulici ke 

Královské, přiložen situační náčrt – žadatelé Miroslav a Věra Nekulovi 

 

Návrh usnesení č.  7/06/2012 

Zastupitelstvo schvaluje žádost o udělení územního souhlasu s přípojkou splaškové kanalizace v ulici ke 

Královské (žadatelé Miroslav a Věra Nekulovi. 

 

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

Usnesení č. 7/06/2012 bylo schváleno. 

 

Bod č. 8 

Žádost o podporu na opravu sklepů pro rok 2012 a smlouvy o poskytnutí podpory  

Zastupitelé byli seznámeni se žádostmi o podporu na opravu sklepů pro rok 2012 a smlouvy o poskytnutí 

podpory.  



Žadatelé :                         Pavel Kenereš                Těšetice   67                  příspěvek ve výši Kč 5.000,-- 

                                         Miroslav Nekula            Těšetice   68                                               Kč 5.000,-- 

                                         Zdeněk Kantor               Těšetice 178                                               Kč 5.000,--  

                                         Jiří Otáhal                       sklep č.p.127-p.č.776                                 Kč 5.000,--  

                 

 

Návrh usnesení č.  8/06/2012 

Zastupitelstvo schvaluje žádosti o podporu na opravu sklepů pro rok 2012 a pověřuje starostu k podpisu 

smlouvy o poskytnutí podpory se žadateli. 

 

 

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

Usnesení č. 8/06/2012 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

Bod č. 9  

Rozpočtové opatření č. 5/2012 

Starosta informoval a dal zastupitelům k nahlédnutí znění rozpočtového opatření č. 5/2012.   

Celkové zvýšení /snížení příjmů a výdajů se rovná 0. 

 

Návrh usnesení č.  9/06/2012  

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2012. 

 

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

Usnesení č. 9/06/2012 bylo schváleno. 

 

Bod č. 10 

Smlouva o provedení odstranění stavby             

Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou o provedení odstranění stavby (betonové nádrže) z pozemku par. č. 178 

k. ú. Těšetice u Znojma, zapsaná na LV 338 s vlastníky JUDr. Milanem Kyjovským a MUDr. Evou Kyjovskou. 

Možná úprava plochy a využití např. jako odstavná plocha pro osobní vozy.  

 

Návrh usnesení č. 10/06/2012  

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o provedení odstranění stavby (betonové nádrže) s vlastníky JUDr. Milanem 

Kyjovským a MUDr. Evou Kyjovskou na náklady obce. 

 

Hlasování : pro –    5     , proti –    0      , zdržel se – 2 – p. Ing. Valentová,  p. Ryšavá         

Usnesení č. 10/06/2012 bylo schváleno. 

 

Bod č. 11  

Rozšíření komunikace podél sportovního areálu (výběr dodavatele)      

Zastupitelé byli seznámeni s akcí Rozšíření komunikace podél sportovního areálu v obci Těšetice s úmyslem 

oslovit firmu STRABAG a. s.  k předložení cenové nabídky a smlouvy o dílo na tuto akci.  

 

Návrh usnesení č. 11/06/2012 

Zastupitelstvo pověřuje starostu k oslovení společnosti STRABAG a. s. k předložení cenové nabídky a smlouvy 

o dílo na akci „Rozšíření komunikace podél sportovního areálu“. 

 

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

Usnesení č. 11/06/2012 bylo schváleno. 

 

Bod č. 12  

Hospodaření Obce Těšetice k 30. 4. 2012 (hlavní a hospodářská činnost) 

Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce Těšetice a hospodářské činnosti k 30.4. 2012.  

 

 

 



Obec                                                               04/2012                                      

 

Příjmy                                                          2.306.805,53 

Výdaje                                                         1.496.369,93 

Rozdíl                                                             810.435,60 

 

Hospodářská činnost 

 

Příjmy                                                           773.118,86 

Výdaje                                                          885.110,81 

Rozdíl                                                          -111.991,95 

 

Peněžní zůstatek na účtu obce :                    948.562,28 

 

Peněžní zůstatek na účtu HČ:                       120.303,03  

 

Návrh usnesení č. 12/06/2012 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o hospodaření obce Těšetice (hlavní a hospodářská činnost) 

k 30.04.2012. 

 

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

Usnesení č. 12/06/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 13 

Zařazovací protokol č. 2012/1 až 2012/20     

Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacími protokoly č. 2012/1 až 2012/20. 

Zařazovací protokol  

č. 2012/1 – inv. č. 7-065 Tiskárna EPSON TM-U220B-057                                                  PC  6.189,20 Kč/ks  

    2012/2 -  inv. č. 1-429 Stojan na kola – tři stání                                                                        1.766,00  Kč/ks 

    2012/3 – 2012/18 - inv. č. 1-430 až 1-445 Koš včetně držáku na psí exkrementy                    2.508,00 Kč/ks 

    2012/19 – inv. č. 2-078 Dřevěná základna                                                                                 2.359,00 Kč/ks  

    2012/20 – inv. č. 2-079 Sací koš A 110 PH                                                                               3.000,00 Kč/ks  

     

Návrh usnesení č. 13/06/2012 
Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokol č. 2012/1 až 2012/20. 

 

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

Usnesení č. 13/06/2012 bylo schváleno. 

 

Bod č. 14 

Diskuse 

 

Ing. Nekula –   informace o slevě v Mounfieldu na křovinořezy a možnosti výhodnějšího nákupu pro obec  

                    -    p.. Krais nabídl obci k odkupu hospodu za cca 2.000.000,-- (max. 1.800.000,--)  

                    -    na obci návštěva archeologů, ohledně archeoskanzenu 

                    -    cenová nabídka na dodávku a montáž krovu KD cca Kč 443.000,-- (Tesařství Stanislav Brodík) 

                    -   úspora přechodem k jinému dodavateli od RWE k Optimum energy 

 

Ing. Valentová – stavbu kulturního domu zbourat 

- hospodu koupit max. za Kč 800.000,-- 

- vyčistit úvoz (listí) 

 

Večeřa          – úvoz je čistý 

Žižka            - informace o jednání valné hromady VaK Znojemsko – schválen vstup do Svaz VKMO s.r.o. 

- na základě informací od některých občanů v Ruské ulici – možnosti řešení  

- zákaz stání   

- omezení rychlosti 

- řešit nekompromisně – dle zákona o provozu na pozemních komunikacích 

- zákaz vjezdu do 3,5 t 



   

- Jubilanti 

 

- Připravované akce – Dětský den – 26.5.2012 

-                                    Pouť           -   3.6.2012 

 

        

Ryšavá      -  k Ruské ulici, jestli se sami nedomluví, dát zákaz stání z obou stran 

 

Žižka         - zatím se to trochu uklidnilo, ještě monitorovat, potom uvidíme 

 

Ryšavá      -  zda by se mohla nechat posekat tráva okolo potoka 

 

Ing. Krejčí – kontrolní výbor –  kontrola provedených staveb - stav silnic 

 

Worbis       - školné o prázdninách ve školce jen za dny navštívené ve školce 

 

Ing. Nekula – vybírání školného je proto, aby když rodiče nahlásí dítě do školky a potom je tam nedají, tak aby      

                       je tam pak skutečně dali      

 

Worbis     -  obědy vařené v obecní jídelně více propagovat v okolních obcích                  

 

 

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva ve 20.22 hodin. 

 

V Těšeticích dne 14. 05. 2012 

 

 

 

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

    Ing. Zdeněk Nekula                                                                 ověřovatelé zápisu 

        starosta obce 

 

 

 

 


