
Z Á P I S  
o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 10. 09. 2012 v Těšeticích 

  
Starosta obce zahájil 10. 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 Těšetice 

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. – 18. 

  

10. Revokace usnesení č. 8/09/2012    

11. Smlouva pro stavbu „II/413, III/41316 Těšetice, průtah“ (SÚS JMK, zajištění PDPS, SP, IČ,AD)   

12. Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci před OÚ, MŠ a Jednotou   

13. Souhlasné prohlášení (Obec Bantice, zápis polních cest a větrolamů na LV obce Těšetice) 

14. Hospodaření obce Těšetice k 31.08.2012 (hlavní a hospodářská činnost) 

15. Mimořádná událost – požár RD manželů Smrčkových 

16. Darovací smlouva (obdarovaní – manželé Smrčkovi) 

17. Rozpočtové opatření č. 2012/9 

18. Žádost o příspěvek na posvícení 

 

a že je přítomno  7  členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.  

  

Přítomni:  Ing. Miroslav Krejčí, Ing. Zdeněk Nekula, Jana Ryšavá, Ing. Iva Valentová, 

                             Ladislav Večeřa, Pavel Worbis, Jindřich Žižka 

                              

Omluveni:  

 

Nepřítomni:    

  

Hosté:  Bárta Lubor 

       

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.   Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce v rámci přímé podpory sportovních  

        aktivit schváleného zastupitelstvem obce dne 16.01.2012 usnesením č. 8/01/2012 (TJ Těšetice) 

03.   Dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce v rámci přímé podpory  

        sportovních aktivit schváleného zastupitelstvem obce dne 13.08.2012 usnesením č. 11/09/2012 (TJ  



        Těšetice) 

04.   Žádost o vyjádření ke stavbě kulturního domu (Stavební úřad Prosiměřice) 

05.   Vyjádření MěÚ Znojmo, odb. výstavby, odd. územního plánování na námitku paní Hussové k ÚP Těšetice 

06.   Nabídky na sekací zařízení vč. příslušenství 

07.   Usnesení Policie ČR ve věci přečinu poškozování cizí věci (lípa u potoka) 

08.   Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku,  

        spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BZN-VN-35/2012 č. projektu  

        CZ.1.04/2.1.00/03.00015 (Úřad práce České republiky) 

09.   Oznámení o projednání návrhu zadání Zásad územního rozvoje JMK 

10.   Revokace usnesení č. 8/09/2012    

11.   Smlouva pro stavbu „II/413, III/41316 Těšetice, průtah“ (SÚS JMK, zajištění PDPS, SP, IČ,AD)   

12.   Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci před OÚ, MŠ a Jednotou   

13.   Souhlasné prohlášení (Obec Bantice, zápis polních cest a větrolamů na LV Obce Těšetice) 

14.   Hospodaření Obce Těšetice k 31.08.2012 (hlavní a hospodářská činnost) 

15.   Mimořádná událost – požár RD manželů Smrčkových 

16.   Darovací smlouva (obdarovaní – manželé Smrčkových) 

17.   Rozpočtové opatření č. 2012/9 

18.   Žádost o finanční příspěvek na pořádání tradičního posvícení  

19.   Diskuse 

  

Návrh usnesení č. 1/10/2012 

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

 

Hlasování : pro –   7      , proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/10/2012 bylo schváleno. 

  

 

Bod č. 2 

Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce v rámci přímé podpory 

sportovních aktivit schváleného zastupitelstvem obce dne 16.01.2012 usnesením č. 8/01/2012 (TJ Těšetice) 

Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce v rámci 

přímé podpory sportovních aktivit schváleného zastupitelstvem obce dne 16.01.2012 usnesením č. 8/01/2012 (TJ 

Těšetice).  

 

Návrh usnesení č.  2/10/2012 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu  o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce v rámci přímé 

podpory sportovních aktivit schváleného zastupitelstvem obce dne 16. 01 .2012 usnesením č. 8/01/2012 

s Tělovýchovnou jednotou Těšetice v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

. 

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

Usnesení č. 2/10/2012 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 3 

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce v rámci přímé podpory  

sportovních aktivit schváleného zastupitelstvem obce dne 13.08.2012 usnesením č. 11/09/2012 (TJ  

Těšetice) 

Zastupitelé byli seznámeni s dodatkem ke smlouvě o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce 

v rámci přímé podpory sportovních aktivit schváleného zastupitelstvem obce dne 13.08.2012 usnesením č. 

11/09/2012 (TJ Těšetice) 

 

Návrh usnesení č.  3/10/2012  

Zastupitelstvo schvaluje dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce 

v rámci přímé podpory sportovních aktivit schváleného zastupitelstvem obce dne 13.08.2012 usnesením č. 

11/09/2012 s Tělovýchovnou jednotou Těšetice v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 3/10/2012 bylo schváleno. 



 

Bod č. 4 

Žádost o vyjádření ke stavbě kulturního domu (Stavební úřad Prosiměřice) 

Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o vyjádření ke stavbě kulturního domu od Stavebního úřadu Prosiměřice, 

především se jedná o to, zda bude možné pokračovat v uvedené stavbě, nebo ne. 

   

Návrh usnesení č. 4/10/2012  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty o aktuálním stavu stavby. Starosta předložit od JUDr. 

Feichtingera řešení situace a předložit variantu řešení i bez Renovu s.r.o.. 

 

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

Usnesení č. 4/10/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 5 

Vyjádření MěÚ Znojmo, odb. výstavby, odd. územního plánování na námitku paní Hussové k ÚP Těšetice 

Zastupitelé byli seznámeni s vyjádřením MěÚ Znojmo, odb. výstavby, odd. územního plánování na námitku paní 

Hussové k ÚP Těšetice. Obec nechce budovat komunikaci novou, ale chce zlepšit stávající stav místní 

komunikace v současné trase. 

 
Návrh usnesení č.  5/10/2012 

Zastupitelstvo bere na vědomí vyjádření MěÚ Znojmo, odb. výstavby, odd. územního plánování na námitku 

paní Hussové k Územnímu plánu Těšetice. 

 

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

Usnesení č. 5/10/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 6  

Nabídky na sekací zařízení vč. příslušenství  

Starosta otvíral obálky od jednotlivých dodavatelů sekacích zařízení a předkládal zastupitelům jednotlivé  

nabídky na sekací zařízení včetně příslušenství (traktůrky). Jednotlivé nabídky, také posuzoval p. Bárta Lubor za 

TJ Těšetice. Sekací zařízení se bude využívat, jak pro obecní účely, tak i pro sečení fotbalového hřiště. 

 

S kritérii zadání byli jednotliví dodavatelé seznámeni, podle kterých se poté hodnotily nabídky (síla motoru, 

příslušenství, velikost koše, délka záruky, dosah servisu, reference a samozřejmě cena). 

 

1. AGROSERVIS HOLÝ – Wisconsin W2938         Kč 150.770,-- 

2. Wisconsin Prostějov     - Wisconsin W3532          Kč 251.708,--  

                                                                         W3676         Kč 199.900,-- 

                                                                         W2939         Kč 147.820,--         

3. Agroservis Višňové      - John Deere X305R         Kč 243.240,-- 

4. Hitl s.r.o. – Jan Šuler    - Starjet AJ 102/22 HP     Kč 181.415,-- 

                                                    - John Deere X155R         Kč 213.910,-- 

5.           Ivan Krejčí                    - CTH 184 Twin               Kč 234.165,-- 

                                                    - CTH 224 Twin               Kč 227.165,--        

 

Návrh usnesení č.  6/10/2012 

Zastupitelstvo schvaluje nabídku AGROSERVIS HOLÝ – Wisconsin W2938 za celkovou cenu 150.770 vč. 

DPH, bez kartáče včetně střední varianty vertikutátoru, jako nejvýhodnější a pověřuje starostu k provedení 

nákupu sekacího zařízení včetně příslušenství.  

 

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

Usnesení č. 6/10/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 7 

Usnesení Policie ČR ve věci přečinu poškozování cizí věci (lípa u potoka) 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním usnesení Policie ČR ve věci přečinu poškozování cizí věci lípy u potoka. 

Podle ustanovení § 159a odst. 5 trestního řádu se odkládá trestní věc podezření ze spáchání přečinu poškozování 



cizí věci podle § 228 odst. 1) tr. zákoníku.   Provedeným šetřením nebyly zjištěny skutečnosti, které by 

opravňovaly označit určitou osobu jako pachatele trestného činu.  

 

Návrh usnesení č.  7/10/2012 

Zastupitelstvo bere na vědomí usnesení Policie ČR o odložení trestní věci podezření ze spáchání přečinu 

poškozování cizí věci (lípa u potoka). 

 

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

Usnesení č. 7/10/2012 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 8 

Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku,  

spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BZN-VN-35/2012 č. projektu  

CZ.1.04/2.1.00/03.00015 (Úřad práce České republiky) 

Zastupitelé byli seznámeni s obsahem dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 

prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BZN-

VN-35/2012 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 (Úřad práce České republiky). Zaměstnavatel vytvoří pracovní 

příležitosti na dobu 01.08.2012 do 31.01.2013.  Počet pracovních míst – 1, výše příspěvku na 1 pracovní místo 

Kč 8.000,--. 

 

Návrh usnesení č. 8/10/2012 

Zastupitelstvo schvaluje dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a 

poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BZN-VN-

35/2012 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 s Úřadem práce České republiky v předloženém znění a pověřuje 

starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 8/10/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 9  

Oznámení o projednání návrhu zadání Zásad územního rozvoje JMK  

Zastupitelé byli seznámeni s oznámením o projednání návrhu zadání zásad územního rozvoje JMK.  

 

Návrh usnesení č.  9/10/2012  

Zastupitelstvo bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání zásad územního rozvoje JMK. 

 

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

Usnesení č. 9/10/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 10 

Revokace usnesení č. 8/09/2012   

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem na revokaci usnesení č. 8/09/2012. Požadavek SÚS JMK.  

 

Návrh usnesení č. 10/10/2012 
Zastupitelstvo ruší usnesení č. 8/09/2012. 

 

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

Usnesení č. 10/10/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 11 

Smlouva pro stavbu „II/413, III/41316 Těšetice, průtah“ (SÚS JMK, zajištění PDPS, SP, IČ,AD) 

Zastupitelé byli seznámeni s obsahem smlouvy pro stavbu „II/413, III/41316 Těšetice, průtah“ (SÚS JMK, 

zajištění PDPS, SP, IČ,AD). 

Stavební objekty zajišťované  obcí  Těšetice – doprovodné investice : parkovací stání, chodníky, domovní 

přípojky dešťové kanalizace, veřejné osvětlení, úpravy splaškové kanalizace, úpravy rozvodů NN 

Stavební objekty zajišťované, v rámci realizace projektové dokumentace, SÚS JMK: 



vozovka silnice, autobusová zastávka, objízdná trasa, dešťová kanalizace, úpravy vodovodu, úprava sdělovacích 

kabelů, úpravy rozvodů NN, úpravy STL plynovodu 

 

Návrh usnesení č.  11/10/2012 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu pro stavbu „II/413, III/41316 Těšetice, průtah“  na zajištění PDPS, SP, IČ,AD 

se SÚS JMK v předloženém zněni a pověřuje starostu k podpisu.   

 

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

Usnesení č. 11/10/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 12 

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci před OÚ, MŠ a Jednotou   

Zastupitelé byli seznámeni se stanovením místní úpravy provozu na místní komunikaci před OÚ, MŠ a Jednotou, 

z důvodu opakovaného a dlouhodobého blokování průjezdu na místní komunikaci zaparkovanými osobními a 

nákladními vozidly. Tato vozidla mohou využívat odstavnou plochu v těsném sousedství. 

 

Návrh usnesení č.  12/10/2012 

Zastupitelstvo schvaluje stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci před OÚ, MŠ a Jednotou – 

vodorovné dopravní značení – zákaz zastavení a stání dle předloženého návrhu. 

 

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

Usnesení č. 12/10/2012 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 13 

Souhlasné prohlášení (Obec Bantice, zápis polních cest a větrolamů na LV Obce Těšetice) 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním Souhlasného prohlášení (zápis polních cest a větrolamů na LV Obce 

Těšetice – č. 5,36,37,38,39 a větrolamy č. h, ch, i ). Nutný také souhlas Obce Bantice, tato změna vyvolána 

zaměřováním v rámci probíhající jednoduché pozemkové úpravy. 

 

Návrh usnesení č.  13/10/2012 

Zastupitelstvo schvaluje Souhlasné prohlášení  k zápisu polních cest č. 5, 36, 37, 38, 39 a větrolamy č. h, ch, i na 

list vlastnictví Obce Těšetice s Obcí Bantice v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 13/10/2012 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 14  

Hospodaření obce Těšetice k 31.08.2012 (hlavní a hospodářská činnost) 

Hospodaření Obce Těšetice k 31.08.2012 (hlavní a hospodářská činnost) 

Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením Obce Těšetice k 31.08.2012  (hlavní a hospodářská činnost). 

 

Hlavní činnost                        k 31.08.2012  v Kč            

Příjmy                                        4.044.864,82               

Výdaje                                       3.802.446,50              

Rozdíl                                           242.418,32                                 

 

Hospodářská činnost 

Příjmy                                        1.736.155,65               

Výdaje                                       1.566.775,36                

Rozdíl                                            169.380,29               

 

Peněžní zůstatek na účtu obce:     383.836,97        

Peněžní zůstatek na účtu HČ:       178.429,09         

 

Návrh usnesení č. 14/10/2012 

Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření Obce Těšetice k 31.08.2012 (hlavní a hospodářská 

činnost). 



 

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

Usnesení č. 14/10/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 15  

Mimořádná událost – požár RD manželů Smrčkových  

Zastupitelé byli seznámeni p. Worbisem o průběhu zásahu při požáru RD manželů Smrčkových. Proveden 

rozbor a návrhy na zlepšení činnosti a vybavení místních hasičů. 

 

Návrh usnesení č. 15/10/2012 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o požáru RD manželů Smrčkových 

 

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

Usnesení č. 15/10/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 16  

Darovací smlouva (obdarovaní – manželé Smrčkových) 

Zastupitelé byli seznámeni s darovací smlouvou (obdarovaní – manželé Smrčkovi) na částku Kč 10.000,-, 

určenou na účelové užití (likvidace a náprava škod) při požáru RD č. 147. 

 

Návrh usnesení č. 16/10/2012 

Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu s obdarovanými Ladislavem Smrčkem a Antonií Smrčkovou  (dar Kč 

10.000,--) na částečné pokrytí škod způsobené požárem na RD č. 147 v předloženém znění a pověřuje starostu 

k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 16/10/2012 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 17  

Rozpočtové opatření č. 9/2012 

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením číslo 9/2012. 

Příjmy 

Zvýšení                    165.300,--  

Snížení                                 0,-- 

Rozdíl                       165.300,-- 

 

Výdaje  

Zvýšení                   196.700,-- 

Snížení                     -31.400,-- 

Rozdíl                     165.300,--   

  

Financování – změna celkem         0,00           

 

Návrh usnesení č. 17/10/2012 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2012. 

 

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

Usnesení č. 17/10/2012 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 18 

Žádost o finanční příspěvek na pořádání tradičního posvícení  

Zastupitelům byla předložena žádost o příspěvek na pořádání tradičního posvícení, které bude se konat dne 

22.09.2012 ve výši Kč 5.000,--. 

 

Návrh usnesení č.  18/10/2012 

Zastupitelstvo schvaluje žádost o finanční příspěvek na pořádání tradičního posvícení ve výši Kč 5.000,--. 



 

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

Usnesení č. 18/10/2012 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 19  

Diskuse 

Ing. Nekula     -  nové rozpočtové určení daní příští rok 

- ozval se  p. Pelán s nabídkou na komunikaci v ulici Ke Královské 

- E.ON požádal o posunutí provedení rekonstrukce komunikace na Královské na červen 2013, 

z důvodu položení elektriky do země, je již možný převod pozemků na obec od JMK 

- p. Nekula M. – teče voda do sklepa – osloven p. Herzig a Pivnička , zda je možné reklamovat 

provedení cesty nad sklepem 

Žižka               - jubilanti 

- tradiční posvícení 22.09.2012 

Worbis            - elektrikáři budou vyměňovat světla 

Večeřa            -  na hřbitově byly hroby pod vodou, byla puštěná voda 

Ryšavá            -  ženy žádají o možnost vyměnění světla v hasičce (klubovna) 

- na hřbitově je opět špinavá voda ve skružích 

Ing. Krejčí – už se ví, kolik bude činit navýšení rozpočtu obce?  

Ing. Nekula – může to být Kč 250.000,-, ale i Kč 750.000,- 

Ing. Valentová -  bude na podzim ještě vývoz velkoobjemového odpadu 

Žižka – velkoobjemový nebude, bude jen vývoz nebezpečného odpadu (29.09.2012 v 16.05 – 16.50 hod. před    

             OÚ) 

 

 

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva ve 20.35 hodin. 

 

V Těšeticích dne 10. 09. 2012 

 

 

 

 

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

    Ing. Zdeněk Nekula                                                                 ověřovatelé zápisu 

        starosta obce 

 

 

 

 


