
Z Á P I S  
o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 08. 10. 2012 v Těšeticích 

  
Starosta obce zahájil 11. 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. 07. – 12. 

 

07. Policie ČR – zrušení policejní stanice v Prosiměřicích    

08. Komplexní pozemková úprava v k.ú. Těšetice u Znojma 

09. Zařazovací protokol č. 2012/28 

10. Žádost o povolení k umístění elektrického zařízení na akci „Těšetice, rozšíření DS NN, p. Klíč, p. Jančura“  

      a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (E.ON Distribuce, a.s.,  

      ulice ke Královské) 

11. Podání žádosti o dotaci na místní komunikaci „ke Královské“ z oblasti podpory 3.3. „Rozvoj a stabilizace 

      venkovských sídel“ (ROP Jihovýchod) 

12. Návrh – Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 

 

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

  

Přítomni:  Ing. Zdeněk Nekula, Jana Ryšavá, Ing. Iva Valentová, Ladislav Večeřa,  

                             Pavel Worbis, Jindřich Žižka 

                         

                              

Omluveni: Ing. Miroslav Krejčí 

 

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. Valentová Iva, Ladislav Večeřa, 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. Ivu Valentovou, Ladislava Večeřu. 

 

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.   Cenová příloha č. 1 pro rok 2013 ke Smlouvě č. S992600020 (.A.S.A. spol.  s r.o.) 

03.   Hospodaření obce Těšetice k 30. 09. 2012 (hlavní a hospodářská činnost) 

04.   Nadace Partnerství – smlouva na poskytnutí grantu na výsadbu stromů (za ČOV) 

05.   Poskytnutí investičního úvěru pro obec Těšetice 

06.   Rozpočtové opatření č. 10/2012 

07.   Policie ČR – zrušení policejní stanice v Prosiměřicích    

08.   Komplexní pozemková úprava v k.ú. Těšetice u Znojma 

09.   Zařazovací protokol č. 2012/28 

10.   Žádost o povolení k umístění elektrického zařízení na akci „Těšetice, rozšíření DS NN, p. Klíč, p. Jančura“  

        a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (E.ON Distribuce, a.s.,  

        ulice ke Královské) 

11.   Podání žádosti o dotaci na místní komunikaci „ke Královské“ z oblasti podpory 3.3. „Rozvoj a stabilizace 

        venkovských sídel“ (ROP Jihovýchod) 

12.   Návrh – Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 

13.   Diskuse 

 

 

 

 

Návrh usnesení č. 1/11/2012 

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

 

Hlasování : pro –   6      , proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/11/2012 bylo schváleno. 

  

 

Bod č. 2 

Cenová příloha č. 1 pro rok 2013 ke Smlouvě č. S992600020 (.A.S.A. spol.  s r.o.) 

Zastupitelé byli seznámeni s obsahem cenové  přílohy č. 1 pro rok 2013 ke smlouvě č. S992600020 od  .A.S.A. 

spol. s r.o.. 

 

Návrh usnesení č.  2/11/2012 

Zastupitelstvo schvaluje cenovou přílohu č. 1 pro rok 2013 ke smlouvě č. S992600020 se společností .A.S.A. 

spol.  s r.o. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 2/11/2012 bylo schváleno.  

 

Bod č. 3 

Hospodaření obce Těšetice k 30.09.2012 (hlavní a hospodářská činnost) 

Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením Obce Těšetice k 30. 09. 2012 (hlavní a hospodářská činnost). 

 

Hlavní činnost                        k 30. 09. 2012 v Kč            

 

Příjmy                                        4.655.615,03               

Výdaje                                       4.255.899,77              

Rozdíl                                           399.715,26                                 

 

Hospodářská činnost 

 

Příjmy                                        1.953.382,70               

Výdaje                                       1.808.501,38                

Rozdíl                                           144.881,32               

 

Peněžní zůstatek na účtu obce:     552.950,31        

Peněžní zůstatek na účtu HČ:       274.458,12         



Návrh usnesení č. 3/11/2012 

Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření Obce Těšetice k 30. 09. 2012 (hlavní a hospodářská činnost). 

 

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

Usnesení č. 3/11/2012 bylo schváleno. 

 

Bod č. 4 

Nadace Partnerství – smlouva na poskytnutí grantu na výsadbu stromů (za ČOV) 

Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou na poskytnutí nadačního příspěvku ve výši Kč 12.550,-- od Nadace 

Partnerství č. 71-SZ-041,  na realizaci projektu Stromy za ČOV. 

 

Návrh usnesení č. 4/11/2012  

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku číslo 71-SZ-041 s Nadací Partnerství 

v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 4/11/2012 bylo schváleno. 

 

Bod č. 5 

Poskytnutí investičního úvěru pro obec Těšetice  

Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou od České spořitelny, a.s. na poskytnutí investičního úvěru ve výši  

Kč 8.000.000,--. Peněžní vyjádření úroků v Kč 2.347.396,20. Celková nabídková cena úvěru v Kč 2.415.285,70. 

Splácení : 

v období od 11/2014 do 10/2017 (včetně) ve výši Kč 5.000,-- měsíčně 

v období od 11/2017 do 09/2032 (včetně) ve výši Kč 43.445,-- měsíčně 

(první splátka dne 30.11.2014, poslední splátka dne 31.10.2032) 

Úvěr nemusí být čerpán. 

 
Návrh usnesení č.  5/11/2012 

Zastupitelstvo schvaluje nabídku České spořitelny, a.s. na poskytnutí investičního úvěru ve výši  

Kč 8.000.000,--, schvaluje smlouvu o úvěru č. 11339/12/LCD s Českou spořitelnou, a.s. v předloženém znění a 

pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 5/11/2012 bylo schváleno. 

 

Bod č. 6  

Rozpočtové opatření č. 10/2012 

Zastupitelé byli seznámeni  s rozpočtovým opatřením č. 10/2012 

 

Návrh usnesení č.  6/11/2012 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2012.  

 

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

Usnesení č. 6/11/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 7 

Policie ČR – zrušení policejní stanice v Prosiměřicích   

Zastupitelé byli seznámeni se zněním dopisu od policejního prezidenta s úmyslem zrušit policejní stanici 

v Prosiměřicích a se zněním dopisu od starosty Jevišovic, který vyzývá starosty obcí, kterých se toto týká, o 

podporu proti zrušení těchto OO Policie ČR. 

 

Návrh usnesení č.  7/11/2012 

Zastupitelstvo pověřuje starostu k zaslání výzvy prezidentovi  Policie ČR proti plánovanému zrušení OO 

Policie ČR v Prosiměřicích a Jevišovicích.  

 

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

Usnesení č. 7/11/2012 bylo schváleno. 



 

Bod č. 8 

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Těšetice u Znojma  

Zastupitelé byli informováni starostou o oznámení od Pozemkového úřadu Znojmo o zahájení řízení  

o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Těšetice u Znojma. 

 

Návrh usnesení č. 8/11/2012 

Zastupitelstvo bere na vědomí oznámení o zahájení řízení ve věci Komplexní pozemková úprava v k.ú. Těšetice 

u Znojma. 

 

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

Usnesení č. 8/11/2012 bylo schváleno. 

 

Bod č. 9  

Zařazovací protokol č. 2012/28 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacím protokolem č. 2012/28 – Inv.číslo 1 - 451    

Územní plán Těšetice – datum zařazení 30. 09. 2012, PC Kč 242.000,--. 

 

                                                   zpracování návrhu ÚP Těšetice    Kč    80.000,-- 

                                                    posouzení vlivu 2. fáze návrhu    Kč  127.000,-- 

                                                    úprava návrhu a digitalizace        Kč    35.000,-- 

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

                                                    Celkem                                         Kč  242.000,--  

 

 

Návrh usnesení č.  9/11/2012  

Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokol č. 2012/28 ( ÚP Těšetice). 

 

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

Usnesení č. 9/11/2012 bylo schváleno. 

 

Bod č. 10 

Žádost o povolení k umístění elektrického zařízení na akci „Těšetice, rozšíření DS NN, p. Klíč, p. Jančura“ 

a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (E.ON Distribuce, a.s.,  

ulice ke Královské) 

Zastupitelé byli seznámeni se  žádostí o povolení k umístění elektrického zařízení na akci „Těšetice, rozšíření DS 

NN, p. Klíč, p. Jančura“  a smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 

(E.ON Distribuce, a.s., ulice ke Královské) 

 

Návrh usnesení č. 10/11/2012 
Zastupitelstvo schvaluje žádost o povolení k umístění elektrického zařízení na akci „Těšetice, rozšíření DS NN, 

p. Klíč, p. Jančura“ a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  se 

společností E.ON Distribuce, a.s., v předloženém znění za podmínky, že nedojde k poškození nové vozovky u 

obecní dílny a v ulici ke Královské, rozpojovací skříně budou umístěny mimo vozovku a Obci Těšetice bude 

umožněno podél nového vedení NN připoložení kabelu na veřejné osvětlení vč. Umístění sloupů VO, a pověřuje 

starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 10/11/2012 bylo schváleno. 

 

Bod č. 11 

Podání žádosti o dotaci na místní komunikaci „ke Královské“ z oblasti podpory 3.3. „Rozvoj a stabilizace 

venkovských sídel“ (ROP Jihovýchod) 

Zastupitelé byli informováni o možnosti podání žádosti o dotaci na místní komunikaci „ke Královské“ z oblasti 

podpory 3.3. „Rozvoj a stabilizace venkovských sídel“ (ROP Jihovýchod), samozřejmě její získání není jisté. 

 

Návrh usnesení č.  11/11/2012 

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na místní komunikaci „ke Královské“ z oblasti podpory 3.3. 

„Rozvoj a stabilizace venkovských sídel“ (ROP Jihovýchod). 

 



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

Usnesení č. 11/11/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 12 

Návrh – Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o místním poplatku za provoz 

systému a shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  

Náklady na jednoho poplatníka činí za rok 2011 :  

                                         svoz sběrných nádob                                           Kč   277.552,50 

                                         velkoobjemové kontejnery na objemný odpad   Kč     24.446,-- 

                                          náklady celkem                                                 Kč  314.206,50 Kč  

Náklady na jednoho poplatníka 314206,-- Kč : 545 osob = 576,-- Kč 

Poplatek za poplatníka stanoven Kč 500,-- na rok. 

 

Návrh usnesení č.  12/11/2012 

Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému a 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v navržené podobě, 

poplatek činí za rok Kč 500,-- na poplatníka.  

 

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

Usnesení č. 12/11/2012 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 13 

Diskuse 

 

Ing. Nekula     -  předpokládané daňové výnosy obce v roce 2013 podle schválené novely rozpočtového určení  

                           daní poslaneckou sněmovnou ze dne 13.července. 

 

                           Daň z přidané hodnoty                           2.303.543,-- 

                           Daň z příjmu právnických osob                978.573,-- 

                           Daň z příjmu fyzických osob                 1.200.216,-- 

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

                           CELKEM                                                4.482.332,-- 

                            

                            Výše uvedené hodnoty jsou pouze teoretické. Proto se doporučuje obcím uvažovat příjmy  

                            minimálně o 10% nižší.             

                            Reálně se dá očekávat nárůst o Kč +250.000,-- proti roku 2012 (3.770.000,--). 

 

Žižka               - jubilanti 

- volby do JMK  konané dne 12.10. – 13.10.2012 

                            Složení komise : předseda                   Ing. Krejčová Libuše 

                                                        místopředseda                 Žižková Anna    

                                                        zapisovatel               Mgr. Bezrouková Jana 

                                                        členové komise        Mgr. Václavková 

                                                                                                  Hloušková Božena 

                                                                                                  Kryštofová Milada 

                                                                                                  Tkadlecová Božena                                                  

   

Worbis            - hasiči mají autobaterie k mašinám, ale není čím je nabíjet 

- před Plačkovými je kříž, který není vidět, chtělo by to kolem alespoň trochu ostříhat 

 

      

Ryšavá            -  ženy děkují za vyměněná světla v místnosti v hasičce  

-  před naším domem je špatně osvětlen prostor, někdo by si tam mohl i zlomit nohu, již tam byl     

    málem úraz 

- zda by se nemohly koupit zase nějaké nové knihy do knihovny 

 

 



Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva ve 20.05 hodin. 

 

V Těšeticích dne 08. 10. 2012 

 

 

 

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

    Ing. Zdeněk Nekula                                                                 ověřovatelé zápisu 

        starosta obce 

 

 

 

 


