
Z Á P I S  
o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 13. 08. 2012 v Těšeticích 

  
Starosta obce zahájil  9. 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. 19. – 21. 

  

19.   Výzva k předložení nabídky na zahradní traktor včetně příslušenství  

20.   Darovací smlouva (dárce KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o., Kč 6.000,--) 

21.   Dodatek k licenční smlouvě o poskytnutí uživatelských práv k modulárnímu 

        počítačovému programu MUNIS  (Triada, spol. s r.o.) 

 

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

  

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

                            Ing. Iva Valentová, Jindřich Žižka 

                         

                              

Omluveni: Pavel Worbis 

 

Nepřítomni:    

  

Hosté:  Bárta Lubor, Polický Tomáš 

       

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 –    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.   Rekonstrukce ulice ke Královské – výsledek výběrového řízení 

03.   Investiční úvěr – výsledek výběrového řízení 

04.   Oznámení o uzavření místní komunikace v ulici ke Královské z důvodu výstavby sdružené kanalizační  

        přípojky (František Jančura) 

05.   Žádost o příspěvek na sraz traktorů a zemědělské techniky (Marek Nekula, Ladislav Večeřa) 

06.   Námitka na usnesení č. 2/08/2012 (Lenka Hussová) 

07.   Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. ORR/PRV/12/14848 (dotace na úroky  



        z úvěrů) 

08.   Smlouva o spolupráci pro zajištění společného postupu při realizaci projektové dokumentace pro provedení  

        stavby, soupisy prací, zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavbu „II/413, III/41316  

        Těšetice, průtah“ (SÚS JMK) 

09.   Smlouva o sdružených službách, dodávkách elektřiny č. 9200027332, 9101243400, 9101272490,  

        9201057461, 9101243302, 9101243331 a 9101243443 (E.ON Energie, a.s.) 

10.   Harmonogram úkolů a lhůt a další informace k volbám do zastupitelstev krajů 

11.   Žádost o navýšení rozpočtu TJ Těšetice ze strany obce Těšetice 

12.   Hospodaření Obce Těšetice k 30.06.2012 a 31.07.2012 (hlavní a hospodářská činnost) 

13.   Darovací smlouva (DCH Brno – Oblastní charita Znojmo) 

14.   Revokace usnesení č. 9/07/2012, žádost o vyjádření ke stavbě energetického díla pro stavební řízení a  

        realizaci stavby „Těšetice, Bezega, rozšíření DS NN“ a smlouva č. 1030008080/001 o budoucí smlouvě o  

        zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (E.ON Distribuce, a.s.) 

15.   Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl č. VP_2012_101033 (OSA – Ochranný svaz   

        autorský, pro práva k dílům hudebním, o.s.) 

16.   Grant na výsadbu stromů (Nadace Partnerství) 

17.   Grant na bezplatné ošetření lípy u hasičské zbrojnice (Nadace Partnerství) 

18.   Rozpočtové opatření č. 8/2012 

19.   Výzva k předložení nabídky na zahradní traktor včetně příslušenství  

20.   Darovací smlouva (dárce KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o., Kč 6.000,--) 

21.   Dodatek k licenční smlouvě o poskytnutí uživatelských práv k modulárnímu počítačovému programu  

        MUNIS  (Triada, spol. s r.o.)         

22.   Diskuse 

  

Návrh usnesení č. 1/09/2012 

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

 

Hlasování : pro –   6      , proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/09/2012 bylo schváleno. 

  

 

Bod č. 2 

Rekonstrukce ulice ke Královské – výsledek výběrového řízení  

Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem výběrového řízení na rekonstrukci ulice ke Královské. 

Výběrové řízení se uskutečnilo dne 30. 07. 2012 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Těšetice.  

Komise ve složení: Ing. Zdeněk Nekula, Pavel Worbis, Jana Ryšavá,Libor Pivnička, Milan Herzig 

Nabídky doručeny od firem SWIETELSKY stavební s.r.o., STRABAG a.s., ALPINE Bau CZ s.r.o., COLAS 

CZ, a.s..  

Základním kritériem veřejné zakázky a její hodnocení je cena nabídky. 

1. ALPINE Bau CZ s.r.o.                           Kč bez DPH   1.692.352,-- 

2. STRABAG a.s.                                       Kč bez DPH   1.727.872,--        

3. COLAS CZ, a.s.                                      Kč bez DPH  1.741.335,-- 

4. SWIETELSKY stavební s.r.o.                Kč bez DPH  1.758.830,-- 

Všechny cenové nabídky jsou výrazně vyšší než bylo očekávání a to i s ohledem ve srovnání s výběrovým 

řízením na ulici Ke Hřbitovu. Všechny nabídky jsou neobvykle podobné a cenové rozdíly nepatrné. Domněnka, 

že oslovené firmy mají dostatek zakázek, či podezření na koordinaci při předkládání nabídek. 

Doporučeno zrušit toto výběrové řízení a vyhlásit nové. 

 

Návrh usnesení č.  2/09/2012 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení na dodavatele rekonstrukci místní 

komunikace v ulici ke Královské a ruší toto výběrové řízení. 

. 

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

Usnesení č. 2/09/2012 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 3 

Investiční úvěr – výsledek výběrového řízení 

Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem výběrového řízení  ze dne 03.08.2012 na Investiční úvěr pro obec 

Těšetice.  



Na základě ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) 

rozhodl zadavatel o zrušení výše uvedeného zadávacího řízení, a to z toho důvodu, že v termínu pro podání 

nabídek obdržel pouze jednu nabídku. 

 

Návrh usnesení č.  3/09/2012  

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení na investiční úvěr (zrušení zadávacího 

řízení). 

Zastupitelstvo schvaluje novou zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem: „Poskytnutí 

investičního úvěru pro Obec Těšetice“ v předloženém znění a nové oslovení ČS, KB, Volksbank, Waldviertl 

Sparkasse, ČSOB), schvaluje lhůtu pro podání nabídek do 14.9.2012 do 10.00 hod a lhůtu pro otevírání nabídek 

dne 14.9.2012 od 10.10 hod.. 

Za členy komise schvaluje : Sklenář, Kopecká, Nekula, Žižka, Worbis  

Jako náhradníky schvaluje : Trčková, Jirásková, Ryšavá, Valentová, Krejčí  

 

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

Usnesení č. 3/09/2012 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 4 

Oznámení o uzavření místní komunikace v ulici ke Královské z důvodu výstavby sdružené kanalizační  

přípojky (František Jančura) 

Zastupitelé byli seznámeni s oznámením o uzavření místní komunikace od 30.07.2012 do 19.08.2012 v ulici ke 

Královské z důvodu výstavby sdružené kanalizační přípojky (František Jančura). 

 

Návrh usnesení č. 4/09/2012  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí oznámení p. Františka Jančury o uzavření místní komunikace v ulici ke 

Královské z důvodu vybudování sdružené přípojky splaškové kanalizace. 

 

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

Usnesení č. 4/09/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 5 

Žádost o příspěvek na sraz traktorů a zemědělské techniky (Marek Nekula, Ladislav Večeřa) 

Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o poskytnutí příspěvku Kč 1.000,-- na občerstvení účastníků srazu traktorů a 

zemědělské techniky. 

 
Návrh usnesení č.  5/09/2012 

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši Kč 1.000,-- na občerstvení účastníků srazu traktoristů a zemědělské 

techniky v roce 2012. 

 

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

Usnesení č. 5/09/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 6  

Námitka na usnesení č. 2/08/2012 (Lenka Hussová) 

Zastupitelé byli seznámeni s obsahem písemné námitky na usnesení č. 02/08/2012 od p. Lenky Hussové. 

Starosta připomněl, že usnesení z minulého ZO k problematice pozemků paní Hussové je jednoznačné a podivil 

se nad opakováním  nepravdivých informací, vznášením dalších výmyslů a osočováním ze strany paní Hussové. 

 

Návrh usnesení č.  6/09/2012 

Zastupitelstvo bere na vědomí námitku paní Lenky Hussové na usnesení č. 02/08/2012.  

 

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

Usnesení č. 6/09/2012 bylo schváleno. 

 

 

 

 



Bod č. 7 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. ORR/PRV/12/14848 (dotace na úroky  

z úvěrů) 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 

ORR/PRV/12/14848 (dotace na úroky z úvěrů). Schváleno poskytnutí dotace ve výši Kč 25.000,--. 

 

Návrh usnesení č.  7/09/2012 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. ORR/PRV/12/14848 

(dotace na úroky z úvěrů) s Jihomoravským krajem v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 7/09/2012 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 8 

Smlouva o spolupráci pro zajištění společného postupu při realizaci projektové dokumentace pro 

provedení stavby, soupisy prací, zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavbu „II/413, 

III/41316 Těšetice, průtah“ (SÚS JMK) 

Zastupitelé byli seznámeni s obsahem smlouvy o spolupráci pro zajištění společného postupu při realizaci 

projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisy prací, zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru 

pro stavbu „II/413, III/41316 Těšetice, průtah“ (SÚS JMK). 

 

Návrh usnesení č. 8/09/2012 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o spolupráci pro zajištění společného postupu při realizaci projektové 

dokumentace pro provedení stavby, soupisy prací, zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavbu 

II/413 a III/41316 Těšetice, průtah“ se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací 

kraje v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 8/09/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 9  

Smlouva o sdružených službách, dodávkách elektřiny č. 9200027332, 9101243400, 9101272490,  

9201057461, 9101243302, 9101243331 a 9101243443 (E.ON Energie, a.s.) 

Zastupitelé byli seznámeni s novými  smlouvami o sdružených službách, dodávkách elektřiny č. 9200027332, 

9101243400, 9101272490, 9201057461, 9101243302, 9101243331 a 9101243443 (E.ON Energie, a.s.), za 

výhodnější tarif. 

 

Návrh usnesení č.  9/09/2012  

Zastupitelstvo schvaluje smlouvy o sdružených službách, dodávkách elektřiny č. 9200027332, 9101243400, 

9101272490, 9201057461, 9101243302, 9101243331 a 9101243443 s E.ON Energie, a.s. v předloženém znění a 

pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 9/09/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 10 

Harmonogram úkolů a lhůt a další informace k volbám do zastupitelstev krajů  

Zastupitelé byli seznámeni s harmonogramem úkolů a lhůt a další informace k volbám do zastupitelstev krajů 

zaslaný obecnímu úřadu Těšetice Krajským úřadem Jihomoravského kraje 

 

Návrh usnesení č. 10/09/2012 
Zastupitelstvo pověřuje místostarostu Jindřicha Žižku organizačním zajištěním voleb do zastupitelstev krajů 

v roce 2012. 

 

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

Usnesení č. 10/09/2012 bylo schváleno. 

 



Bod č. 11 

Žádost o navýšení rozpočtu TJ Těšetice ze strany obce Těšetice  

Zastupitelé byli seznámeni se zněním žádosti o navýšení rozpočtu na rok 2012, který činí Kč 75.000,-- na rok, 

o dalších Kč 20.000,-- s následným odpracováním si této částky členy TJ Těšetice ve prospěch obce Těšetice. 

Prostředky budou použity na zajištění provozu.  

 

Návrh usnesení č.  11/09/2012 

Zastupitelstvo schvaluje zvýšení příspěvku pro TJ Těšetice na činnost v roce 2012 o Kč 20.000,-- na celkových 

Kč 95.000,--. 

 

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

Usnesení č. 11/09/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 12 

Hospodaření Obce Těšetice k 30.06.2012 a 31.07.2012 (hlavní a hospodářská činnost) 

Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením Obce Těšetice k 30.06.2012 a 31.07.2012  (hlavní a hospodářská 

činnost). 

 

Hlavní činnost                        k 30.06.2012  v Kč              k 31.07.2012 v Kč    

 

Příjmy                                        3.026.927,83                        3.493.772,48 

Výdaje                                       2.347.010,70                        2.776.206,42 

Rozdíl                                           679.917,13                           717.566,06                   

 

Hospodářská činnost 

 

Příjmy                                        1.240.486,74                        1.491.466,03 

Výdaje                                       1.217.359,26                        1.389.960,13    

Rozdíl                                             23.127,48                           101.505,90 

 

Peněžní zůstatek na účtu obce:     823.430,78                           858.984,71 

 

 Peněžní zůstatek na účtu HČ:        76.402,55                           131.481,29 

 

Návrh usnesení č.  12/09/2012 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o hospodaření Obce Těšetice k 30.06.2012 a 31.07.2012. 

 

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

Usnesení č. 12/09/2012 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 13 

Darovací smlouva (DCH Brno – Oblastní charita Znojmo) 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním Darovací smlouvy na peněžní dar ve výši Kč 1.000,-- od Obce Těšetice 

pro účely DCH Brno – Oblastní charita Znojmo-Charitní ošetřovatelská služba a Charitní pečovatelská služba. 

 

Návrh usnesení č.  13/09/2012 

Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu s obdarovaným DCH Brno – Oblastní charita Znojmo (finanční dar 

Kč 1.000,--) v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 13/09/2012 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 14  

Revokace usnesení č. 9/07/2012, žádost o vyjádření ke stavbě energetického díla pro stavební řízení a  

realizaci stavby „Těšetice, Bezega, rozšíření DS NN“ a smlouva č. 1030008080/001 o budoucí smlouvě o 

zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (E.ON Distribuce, a.s.)     



Zastupitelé byli informování o potřebe zrušení usnesení č. 9/07/2012, E.ON nemůže obci financovat nové 

veřejné osvětlení, ale bylo dohodnuto vyšší věcné břemeno 5.000,- Kč a seznámení s novou dokumentací. 

 

Návrh usnesení č. 14/09/2012 

Zastupitelstvo ruší usnesení č. 9/07/2012 a schvaluje projektovou dokumentaci stavby : Těšetice, Bezega, 

rozšíření DS NN“ za podmínky, že světlo VO ze zrušeného sloupu u domu č.p. 121 bude přemístěno na sloup u 

domu č.p. 94 (bude nasměrováno k panelové cestě), nedojde k poškození vozovky místní komunikace a 

chodníku a ostatní plochy budou po dokončení prací uvedeny do původního stavu. Dále zastupitelstvo schvaluje 

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu v předloženém znění se 

společností E.ON Distribuce, a.s. (Těšetice, Bezega, rozšíření DS NN) a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 14/09/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 15  

Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl č. VP_2012_101033 (OSA – Ochranný svaz   

autorský, pro práva k dílům hudebním, o.s.) 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl s Ochranným 

svazem autorským, pro práva k dílům hudebním. 

 

Návrh usnesení č. 15/09/2012 

Zastupitelstvo schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl č. VP_2012_101033 s OSA – 

Ochranný svaz autorský, pro práva k dílům hudebním, o.s. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 15/09/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 16  

Grant na výsadbu stromů (Nadace Partnerství) 

Zastupitelé byli seznámeni s Výzvou k předkládání projektů na výsadbu stromů z Grantu na výsadbu stromů 

(Nadace Partnerství). 

 

Návrh usnesení č. 16/09/2012 

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o příspěvek do Kč 20.000,-- na projekt výsadby stromů okolo polní 

cesty za ČOV – Malé granty 2012 (Nadace partnerství) 

 

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

Usnesení č. 16/09/2012 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 17  

Grant na bezplatné ošetření lípy u hasičské zbrojnice (Nadace Partnerství) 

Zastupitelé byli seznámeni s projektem Zdravé stromy pro zítřek organizovaný Nadací Partnerství a Společností 

pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s. s možností získání bezplatného ošetření lípy u hasičské zbrojnice. 

 

Návrh usnesení č. 17/09/2012 

Zastupitelstvo schvaluje podání přihlášky do projektu „Zdravé stromy pro zítřek u Nadace partnerství na 

bezplatné ošetření lípy u hasičské zbrojnice. 

 

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

Usnesení č. 17/09/2012 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 18 

Rozpočtové opatření č. 8/2012 

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením číslo 8/2012 

Zvýšení –                 160.900,-- oprava zaúčtování podílu na přeložení vodovodního řádu k obecnímu úřadu 

                                   28.600,-- navýšení rozpočtu v MŠ prázdninový provoz 



                                     4.800,-- veřejnoprávní smlouva o zrušení trvalého pobytu 

                                     2.000,-- oprava zaúčtování drobného občerstvení  – dětský karneval                

                                     6.000,-- oprava zaúčtování drobného občerstvení – dětský den 

 

Snížení                  -160.900,-- oprava zaúčtování podílu na přeložení vodovodního řádu k obecnímu úřadu 

                                -33.400,-- nespecifikovaná rezerva 

                                  -2.000,-- oprava zaúčtování drobného občerstvení  – dětský karneval 

                                  -6.000,-- oprava zaúčtování drobného občerstvení – dětský den  

 

Financování – změna celkem         0,00           

 

Návrh usnesení č.  18/09/2012 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2012. 

 

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

Usnesení č. 18/09/2012 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 19  

Výzva k předložení nabídky na zahradní traktor včetně příslušenství  

Zastupitelé projednali a vyjádřili se k výzvě k předložení nabídek od různých dodavatelů na zahradní traktory, 

včetně příslušenství. 

  

Návrh usnesení č. 19/09/2012 

Zastupitelstvo schvaluje výzvu k předložení nabídky na zahradní traktor včetně příslušenství. 

 

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

Usnesení č. 19/09/2012 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 20  

Darovací smlouva (dárce KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o., Kč 6.000,--) 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním darovací smlouvy s dárcem KOČÍ-VALÁŠEK s.r.o., darovaná částka Kč 

6.000,-- určená na kulturní akci.  

  

Návrh usnesení č. 20/09/2012 

Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu s dárcem KOČÍ-VALÁŠEK s.r.o. (dar Kč. 6.000,--) v předloženém 

znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 20/09/2012 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 21  

Dodatek k licenční smlouvě o poskytnutí uživatelských práv k modulárnímu počítačovému programu  

MUNIS  (Triada, spol. s r.o.)         

Zastupitelé byli seznámeni s dodatkem k licenční smlouvě o poskytnutí uživatelských práv k modulárnímu 

počítačovému programu MUNIS (Triada, spol. s r.o.). 

 

Návrh usnesení č. 21/09/2012 

Zastupitelstvo schvaluje dodatek k licenční smlouvě o poskytnutí uživatelských práv k modulárnímu 

počítačovému programu MUNIS se společností Triada, spol. s r.o. v předloženém znění a pověřuje starostu 

k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 21/09/2012 bylo schváleno.  

 

 

 

 



Bod č. 22  

Diskuse 

Ing. Nekula     -  byl zájemce na pozemek po p. Zapletalové, bohužel Ing. Šprencl zamítl domovní čističku 

- možnost odkoupení pozemku od Hubatků  

- doplnění veřejného osvětlení 

- od 01.04-30.06.2012 jsme měli odměnu od EKO-KOMU za plasty Kč 21.456,50 bez 

DPH,mohli  bychom přidat ještě 2 kontejnery na plasty 

- byl proveden znalecký posudek na poškozenou lípu u potoka, výsledná hodnota ekologické 

újmy a následné odstranění dřeviny je Kč 137.133,-- , případ stále řeší Policie ČR 

 

Žižka               - jubilanti 

- byla stížnost na obci, ohledně znečišťování komunikace 

- skruž u hřbitova, je prasklá, zkusit prasklinu zatmelit 

 

Večeřa            -  nechat u hřbitova jen napouštění z kohoutku, nebo napustit vodu a zase ji zavřít 

- k znečištění komunikací, tak si stěžovat na firmě, jinak hnůj i sláma je bio odpad, nezávadný,  

někteří občané sypou travní odpad na hromadu pod silnici, kde to potom tlí        

      

Ryšavá            -  posečení kolem potoka 

- u hřbitova nechat jen jednu skruž pro používání na zálivku na hřbitově, druhou zakrýt víkem, 

neboť někteří občané využívají tuto vodu pro jiné účely, možno i pro vyplachování postřiků 

 

Ing. Krejčí – pokud by to šlo, dát před obchod lavičku 

 

 

 

 

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva ve 20.12 hodin. 

 

V Těšeticích dne 13. 08. 2012 

 

 

 

 

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

    Ing. Zdeněk Nekula                                                                 ověřovatelé zápisu 

        starosta obce 

 

 

 

 


