ZÁPIS
o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,
konaného dne 09. 07. 2012 v Těšeticích
Starosta obce zahájil 8. 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. – 16.

12.
13.
14.
15.
16.

Rozpočtové opatření č. 7/2012
Žádost o předčasné poskytnutí finančních prostředků (TJ Těšetice)
Žádost o navýšení rozpočtu TJ Těšetice ze strany obce Těšetice
Výběrové řízení na dodavatele akce – místní komunikace ke Královské
Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem: „Poskytnutí investičního
úvěru pro Obec Těšetice“

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

Omluveni:

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

Nepřítomni:
Hosté: Hrůzová Marie, Hussová Lenka, Vytáček Václav
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:
Jana Ryšavá, Pavel Worbis.
Hlasování : pro – 6 , 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. Návrh na uspořádání vlastnických vztahů v souvislosti s opravou místní komunikace ke hřbitovu (Lenka
Hussová)
03. Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací k umístění

uchazečů o zaměstnání
04. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 014258/12/OŠ (projekt Zelené hřiště –
nákup sekacího zařízení)
05. Žádost o pokrytí nákladů na prázdninový provoz MŠ a rozšíření odpoledního provozu od 1.9.2012 (do
16.00 hod.)
06. Žádost o finanční příspěvek na podporu činnosti DCHB – Oblastní charita Znojmo
07. Vydání Územního plánu Těšetice
08. Zápis o jednání valné hromady Svazku znojemských vinařských obcí Daníž konané dne 14.06.2012
09. Příloha č. 3 licenční smlouvy pro průběžnou aktualizaci SW (Veřejná informační služba, spol. s r.o.)
10. Záměr na dlouhodobý pronájem pozemků par. č. 71/1 a 73/1 (nájemce Masarykova univerzita)
11. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku (příjemce Město Znojmo, spoluúčast na zřízení elektronické
spisové služby)
12. Rozpočtové opatření č. 7/2012
13. Žádost o předčasné poskytnutí finančních prostředků (TJ Těšetice)
14. Žádost o navýšení rozpočtu TJ Těšetice ze strany obce Těšetice
15. Výběrové řízení na dodavatele akce – Místní komunikace ke Královské
16. Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem: „Poskytnutí investičního
úvěru pro Obec Těšetice“
17. Diskuse
Návrh usnesení č. 1/08/2012
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 1/08/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Návrh na uspořádání vlastnických vztahů v souvislosti s opravou místní komunikace ke hřbitovu (Lenka
Hussová)
Zastupitelé byli seznámeni s písemným návrhem od p. Hussové – nabídkou na možné řešení situace - cesta ke
hřbitovu a ČOV. Proběhla i vzájemná diskuse zúčastněných.
Návrh usnesení č. 2/08/2012
Zastupitelstvo pověřuje místostarostu k dalšímu jednání s majiteli pozemků 303/3 a 303/10 o odkoupení těchto
pozemků za cenu v místě obvyklou, tj. 35,-- Kč/m2. Pokud bude předložena jiná varianta řešení, je nutné, aby
veškeré vyvolané související vícenáklady uhradili žadatelé.
.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
, zdržel se – 0
Usnesení č. 2/08/2012 bylo schváleno.
Bod č. 3
Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací k umístění
uchazečů o zaměstnání
Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou možnosti vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací k umístění uchazečů o zaměstnání.
Návrh usnesení č. 3/08/2012
Zastupitelstvo schvaluje žádost o příspěvek od úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0 –
Usnesení č. 3/08/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 014258/12/OŠ (projekt Zelené hřiště –
nákup sekacího zařízení)
Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 014258/12/OŠ
(projekt Zelené hřiště – nákup sekacího zařízení). Příjemci bude poskytnuta dotace ve výši Kč 80.000,--. Základ

pro stanovení výše dotace, tj. souhrn předpokládaných uznatelných výdajů na realizace projektu činí Kč
147.690,--.
Návrh usnesení č. 4/08/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.014258/12/OŠ
v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 6
proti – 0
Usnesení č. 4/08/2012 bylo schváleno.

, zdržel se –

0

Bod č. 5
Žádost o pokrytí nákladů na prázdninový provoz MŠ a rozšíření odpoledního provozu od 1.9.2012 (do
16.00 hod.)
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí ředitelky MŠ Těšetice p. Mikuláškové o pokrytí nákladů na prázdninový
provoz a navýšení mezd, včetně zastupující učitelky za dočerpání dovolených. Dále starosta informoval o
požadavku rodičů na rozšíření odpoledního provozu do 16,00 hod. od 1.9.2012.
Návrh usnesení č. 5/08/2012
Zastupitelstvo schvaluje poukázání částky Kč 28.544,-- na pokrytí nákladů na prázdninový provoz MŠ a
pověřuje ředitelku MŠ k zajištění odpoledního provozu do 16.00 hod. s účinností od 01.09.2012.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 5/08/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Žádost o finanční příspěvek na podporu činnosti DCHB – Oblastní charita Znojmo
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o finanční příspěvek na podporu činnosti DCHB – Oblastní charita Znojmo
na zajištění sociální a zdravotní služby.
Návrh usnesení č. 6/08/2012
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 1.000,-- na činnost DCHB – Oblastní
charity Znojmo, zejména na charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 6/08/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 7
Vydání Územního plánu Těšetice
Zastupitelé byli seznámeni se zněním Veřejné vyhlášky oznámení o vydání územního plánu Těšetice.
Návrh usnesení č. 7/08/2012
Zastupitelstvo obce Těšetice
I.
Ověřuje v souladu s ust. § 54 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Územní plán Těšetice není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR
2008, se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem
krajského úřadu;
II.
Bere na vědomí, že stanovisko k vyhodnocení vlivů Územního plánu Těšetice na životní prostředí vydal
odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje bez jakýchkoliv podmínek.
III.
Příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13
a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů vydává Územní plán Těšetice.

IV.
ukládá starostovi obce zabezpečit při činnosti obecního úřadu respektování Územního plánu Těšetice.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 7/08/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Zápis o jednání valné hromady Svazku znojemských vinařských obcí Daníž konané dne 14.06.2012
Zastupitelé byli seznámeni s zápisem o jednání valné hromady Svazku znojemských vinařských obcí Daníž
konané dne 14.06.2012
Návrh usnesení č. 8/08/2012
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání valné hromady Svazku znojemských vinařských obcí Daníž
konané dne 14.06.2012.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 8/08/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 9
Příloha č. 3 licenční smlouvy pro průběžnou aktualizaci SW (Veřejná informační služba, spol. s r.o.)
Starosta informoval zastupitele a dal k nahlédnutí znění přílohy č. 3 licenční smlouvy pro průběžnou aktualizaci
SW (Veřejná informační služba, spol. s r.o.). Celková roční aktualizace SW Kč 5.097,-- bez DPH. Příloha č.3
nahrazuje předchozí přílohy Licenční smlouvy pro průběžnou aktualizace SW.
Návrh usnesení č. 9/08/2012
Zastupitelstvo schvaluje přílohu č. 3 licenční smlouvy 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. 9/08/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 10
Záměr na dlouhodobý pronájem pozemků par. č. 71/1 a 73/1 (nájemce Masarykova univerzita)
Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou na pronájem pozemků parc. č. 71/1 a 73/1 v k.ú. Těšetice u Znojma pro
Masarykovu univerzitu o celkové výměře 937 m2 za účelem experimentálního výzkumu v archeologii za
celkovou částku Kč 40.000,-- na 4 roky, tj. 10.000,-- Kč/rok vč. DPH.
Návrh usnesení č. 10/08/2012
Zastupitelstvo schvaluje záměr na dlouhodobý pronájem (4 roky) pozemků par. č. 71/1 a 73/1 za celkovou cenu
Kč 40.000,-- , nájemci Masarykova univerzita, Brno.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 10/08/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 11
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku (příjemce Město Znojmo, spoluúčast na zřízení elektronické
spisové služby)
Zastupitelé byli seznámeni se zněním smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 3.400,-- za rok na
dobu 5-ti let – spoluúčast na zřízení elektronické spisové služby (příjemce Město Znojmo).
Návrh usnesení č. 11/08/2012
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.400,-- Kč/rok na dobu 5 let,
příjemci Město Znojmo (spoluúčast na zřízení elektronické spisové služby) v předloženém znění a pověřuje
starostu k podpisu.

Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 11/08/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 12
Rozpočtové opatření č. 7/2012
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením číslo 7/2012
Zvýšení – 15.700,-- oprava silnice u hasičky
15.100,-- oprava elektrické energie v MŠ po revizi
16.100,-- oprava elektrické energie na koupališti po revizi
3.900,-- oprava elektrické energie v dílně po revizi
11.500,-- oprava elektrické energie v hasičské zbrojnici po revizi
2.800,-- navýšení komerčního pojištění z důvodu veřejné služby
Snížení -65.100,-- nespecifikovaná rezerva
Financování – změna celkem
0,00
Návrh usnesení č. 12/08/2012
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2012.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 12/08/2012 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 13
Žádost o předčasné poskytnutí finančních prostředků (TJ Těšetice)
Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o předčasném poskytnutí finančních prostředků TJ Těšetice ve výši Kč
25.000,-- nyní v červenci, které byly přislíbeny na srpen. Důvod: zajištění provozních prostředků.
Návrh usnesení č. 13/08/2012
Zastupitelstvo schvaluje předčasné poskytnutí finančních prostředků ve výši Kč 25.000,-- v měsíci červenci
2012.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 13/08/2012 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 14
Žádost o navýšení rozpočtu TJ Těšetice ze strany obce Těšetice
Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o souhlas navýšení ročního rozpočtu ve výši Kč 75.000,- pro rok 2012 o
dalších Kč 20.000,-- z rozpočtu obce Těšetice s následným odpracováním členy TJ Těšetice ve prospěch obce
Těšetice.
Návrh usnesení č. 14/08/2012
Zastupitelstvo odkládá žádost o navýšení rozpočtu TJ Těšetice ze strany Obce Těšetice a žádá TJ Těšetice o
upřesnění návrhu recipročního plnění.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 14/08/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 15
Výběrové řízení na dodavatele akce – místní komunikace ke Královské
Zastupitelé byli seznámeni s výzvou na výběrové řízení na dodavatele akce – Místní komunikace ke Královské,
s předpokládaným zahájením akce od 3.9.2012- předpoklad dle výsledku výběrového řízení.
Návrh usnesení č. 15/08/2012
Zastupitelstvo schvaluje výzvu k podání nabídky na akci „Místní komunikace ke Královské, schvaluje lhůtu pro
podání nabídek do 30.07.2012 do 17.00 hod a lhůtu pro otevírání nabídek dne 30.07.2012 od 17.00 hod..
Za členy komise schvaluje : Herzig, Pivnička, Nekula, Žižka, Ryšavá
Jako náhradníky schvaluje : Andrš, Čeleda, Večeřa, Krejčí, Worbis

Schvaluje oslovení firem ALPINE, COLAS, STRABAG, SWIETELSKY dle Směrnice č.8.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 15/08/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 16
Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem: „Poskytnutí investičního
úvěru pro Obec Těšetice“
Zastupitelé byli seznámeni se zadávací dokumentací pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem: „Poskytnutí
investičního úvěru pro Obec Těšetice“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen
„zákon“). Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zjednodušeného podlimitního řízení je poskytnutí
investičního úvěru ve výši 8 mil. Kč na realizaci investiční akce Víceúčelového zařízení Těšetice zejména v části
startovacích bytů za účelem následného pronájmu a výstavby a rekonstrukce místních komunikací se splatností
na dobu 20-ti let.
Návrh usnesení č. 16/08/2012
Zastupitelstvo schvaluje zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem: „Poskytnutí
investičního úvěru pro Obec Těšetice“ v předloženém znění, schvaluje lhůtu pro podání nabídek do 03.08.2012
do 10.00 hod a lhůtu pro otevírání nabídek dne 03.08.2012 od 10.10 hod..
Za členy komise schvaluje : Sklenář, Kopecká, Nekula, Žižka, Worbis
Jako náhradníky schvaluje : Trčková, Jirásková, Ryšavá, Valentová, Krejčí
Schvaluje oslovení společností Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s., Raiffeisenbank, a.s., Unicredit
Bank, a.s., Volksbank, a.s.,
.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 16/08/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 17
Diskuse
Ing. Nekula - pokácení suché lípy bude stát dle cenové nabídky cca 10.000,- a prořez lípy u hasičky cca 7.800,Ing. Valentová – posečení kolem cesty ke sklepům
Žižka - Policie poslala dopis o odložení případu – ukradený kanálový rošt
Ryšavá - posečení kolem potoka
Ing. Krejčí – požádat Policii ČR o kontrolu povolení vjezdu k přehradě i rychlost

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva ve 22.00 hodin.
V Těšeticích dne 09. 07. 2012

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

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

