
Z Á P I S  
o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 12. 11. 2012 v Těšeticích 

  
Starosta obce zahájil 12. 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. 16. – 22. 

 

16. Statické posouzení nosných konstrukcí „kulturního domu“    

17. Zařazovací protokol č. 29-32/2012 (společenská uniforma)  

18. Žádost o vyjádření – prodloužení STL plynovodu (František Jančura) 

19. Žádost o příspěvek – Těšetický košt 2013 

20. Nájemní smlouva – garáž na uložení komunální techniky (pronajímatel JUDr. Milan Kyjovský a  

      MUDr. Eva Kyjovská) 

21. Revokace usnesení č. 5/11/2012 (investiční úvěr)  

22. Zápis o vyřazení majetku č. 2/2012 (parcela č. 7059) a č. 3/2012 (parcela č. 337) 

 

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:   

       

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, 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.   Rozšíření organizačních a provozních pravomocí místostarosty 

03.   Směrnice o oběhu účetních dokladů 

04.   Požár RD rodiny Nezvalových 

05.   Výběrové řízení – rekonstrukce místní komunikace v ulici ke Královské 

06.   Mandátní smlouva č. 15/12 (ing. Milan Herzig), vč. plné moci  

07.   Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek k akci: „II/413, III/41316 Těšetice, průtah – PDPS, SP, IČ, AD“ 

08.   Smlouva o projektové přípravě : „II/413, III/41316 Těšetice, průtah – PDPS, SP, IČ“ (PK OSSENDORF  



        s r.o.) 

09.   Seznam pomístních názvů (JPÚ) 

10.   Zápis o vyřazení majetku č. 1/2012 (parcela 75545 v k.ú. Kyjovice) 

11.   Plán inventur na rok 2012 

12.   Zimní údržba 2012/2013 

13.   Hospodaření Obce Těšetice k 31.10.2012 (hlavní a hospodářské činnost) 

14.   Rozpočtové opatření č. 11/2012 

15.   Návrh rozpočtu Obce Těšetice na rok 2013 

16.   Statické posouzení nosných konstrukcí „kulturního domu“ 

17.   Zařazovací protokol č. 29-32/2012 (společenská uniforma)  

18.   Žádost o vyjádření – prodloužení STL plynovodu (František Jančura) 

19.   Žádost o příspěvek – Těšetický košt 2013 

20.   Nájemní smlouva – garáž na uložení komunální techniky (pronajímatel JUDr. Milan Kyjovský a  

        MUDr. Eva Kyjovská 

21.   Revokace usnesení č. 5/11/2012 (investiční úvěr)  

22.   Zápis o vyřazení majetku č. 2/2012 (parcela č. 7059) a č. 3/2012 (parcela č. 337) 

 

Návrh usnesení č. 1/12/2012 

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

 

Hlasování : pro –   7      , proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/12/2012 bylo schváleno. 

  

 

Bod č. 2 

Rozšíření organizačních a provozních pravomocí místostarosty  

Zastupitelé byli seznámeni s rozšířením organizačních a provozních pravomocí místostarosty. 

 

Návrh usnesení č.  2/12/2012 

Zastupitelstvo pověřuje místostarostu těmito činnostmi nad rámec usnesení č. 3/15/2010: 

-organizační a provozní zajištění hospodářské činnosti obce 

-organizační a provozní zajištění činnosti zaměstnanců na hlavní činnosti obce 

-předkládání návrhů v personálních a mzdových záležitostech 

Dále zastupitelstvo bere na vědomí, že starosta se bude do konce volebního období zabývat otázkami 

souvisejícími zejména s výstavbou a rekonstrukcí silnic a chodníků, pokračování stavby víceúčelového zařízení 

a ukončení dlouholetého pronájmu sportovního areálu s ARES96, s.r.o.. 

 

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

Usnesení č. 2/12/2012 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 3 

Směrnice o oběhu účetních dokladů  

Zastupitelé byli seznámeni se změnou č. 1 směrnice č. 15 o oběhu účetních dokladů  (rozšíření pravomoci 

místostarosty). 

 

Návrh usnesení č. 3/12/2012 

Zastupitelstvo schvaluje změnu č. 1 směrnice č. 15 o oběhu účetních dokladů (rozšíření pravomoci 

místostarosty). 

 

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

Usnesení č. 3/12/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 4 

Požár RD rodiny Nezvalových  

Zastupitelé byli seznámeni P. Worbisem o průběhu požáru RD manželů Nezvalových. Byl navržen peněžní dar 

ve výši Kč 10.000,-- na částečné pokrytí škod způsobené požárem RD č. p. 182. 

  

 

 

 

 



Návrh usnesení č. 4/12/2012  

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci P. Worbise o požáru RD manželů Nezvalových a schvaluje darovací 

smlouvu s obdarovanými Zdeňkem Nezvalem a Janou Nezvalovou (dar Kč 10.000,--) na částečné pokrytí škod 

způsobených požárem na RD č. p. 182 v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 4/12/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 5 

Výběrové řízení – rekonstrukce místní komunikace v ulici ke Královské  

Zastupitelé byli seznámeni s výzvou k podání nabídky k výběrovému řízení – rekonstrukce místní komunikace 

v ulici ke Královské. 

 
Návrh usnesení č.  5/12/2012 

Zastupitelstvo schvaluje výzvu k podání nabídky ev.č. 3/12 na akci „Místní komunikace ke Královské“ dle 

směrnice č. 8. Seznam přímo oslovených firem – Alpine Bau, Colas, Strabag, Swietelsky, ing. Pelán (Hrotovice), 

předpokládanou cenu 1,2 mil. Kč bez DPH, zahájení prací 04/2013 a ukončení 30.06.2013, splatnost faktur 90 

dní, min. záruku 60 měsíců, lhůta pro podání nabídek do 23.11.2012 do 08.00 hod., lhůtu pro otevírání obálek 

23.11.2012 od 08.01 hod., 5-ti člennou komisi – Herzig, Pivnička, Nekula, Žižka, Worbis. Náhradníci – Andrš, 

Čeleda, Večeřa, Krejčí, Ryšavá. 

 

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

Usnesení č. 5/12/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 6  

Mandátní smlouva č. 15/12 (ing. Milan Herzig), vč. plné moci  

Zastupitelé byli seznámeni se zněním mandátní smlouvy č. 15/12 (ing. Milan Herzig), vč. plné moci. 

 

Návrh usnesení č.  6/12/2012 

Zastupitelstvo schvaluje mandátní smlouvu č. 15/12 ( investorsko inženýrská činnost na akci „ Místní 

komunikace ke Královské Těšetice“) včetně plné moci s mandatářem ing. Milanem Herzigem v předloženém 

znění a pověřuje starostu k podpisu.  

 

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

Usnesení č. 6/12/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 7 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek k akci: „II/413, III/41316 Těšetice, průtah – PDPS, SP, IČ, AD“ 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním zprávy o posouzení a hodnocení nabídek k akci „II/413, III/41316 

Těšetice, průtah – PDPS, SP, IČ, AD“ 

 

Návrh usnesení č.  7/12/2012 

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek (1. A 2. Část) II/413, III/41316 

Těšetice, průtah – PDPS, SP, IČ, AD. 

 

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

Usnesení č. 7/12/2012 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 8 

Smlouva o projektové přípravě : „II/413, III/41316 Těšetice, průtah – PDPS SP, IČ“ (PK OSSENDORF  

s r.o.) 

Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou  o projektové přípravě : „II/413, III/41316 Těšetice, průtah – PDPS SP, 

IČ“ (PK OSSENDORF s r.o.) Konečná PDPS, SP včetně záborového elaborátu do 31.05.2013. Cena PDPS, 

SP,IČ bez DPH Kč 115.700,-- 

 

Návrh usnesení č. 8/12/2012 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o projektové přípravě II/413, III/41316 Těšetice, průtah – PDPS, SP, IČ se 

společností PK OSSENDORF s.r.o. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 



 

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

Usnesení č. 8/12/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 9  

Seznam pomístních názvů (JPÚ) 

Zastupitelé byli informování o seznamu pomístních názvů v rámci JPÚ. 

 

Návrh usnesení č.  9/12/2012  

Zastupitelstvo schvaluje seznam pomístních názvů v rámci JPÚ. 

 

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

Usnesení č. 9/12/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 10 

Zápis o vyřazení majetku č. 1/2012 (parcela 75545 v k.ú. Kyjovice) 

Zastupitelé byli seznámeni se zápisem o vyřazení majetku číslo 1/2012 parcela č. 75545 v k.ú. Kyjovice 

(uskutečněn prodej firmě Agroservis Višňové). 

 

Návrh usnesení č. 10/12/2012 
Zastupitelstvo schvaluje zápis o vyřazení majetku č. 1/2012 parcela č. 75545 v k.ú. Kyjovice. 

 

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

Usnesení č. 10/12/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 11 

Plán inventur na rok 2012 

Zastupitelé byli seznámeni s plánem inventur na rok 2012. Inventarizace bude provedena ke dni 31.12.2012. 

Inventarizační komise: 

Předseda  -          Jindřich Žižka 

Členové   -          Ing. Miroslav Krejčí, Věra Nováková, Jana Ryšavá, Ing. Iva Valentová, Ladislav Večeřa, Pavel   

                            Worbis  

 

Návrh usnesení č.  11/12/2012 

Zastupitelstvo bere na vědomí plán inventur na rok 2012. 

 

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

Usnesení č. 11/12/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 12 

Zimní údržba 2012/2013 

Zastupitelé byli seznámeni s plánem zimní údržby místních komunikací pro obec Těšetice platný od 13.11.2012 

– 31.03.2013. 

 

Návrh usnesení č.  12/12/2012 

Zastupitelstvo schvaluje plán zimní údržby na sezónu 2012-2013 a pověřuje místostarostu jejím prováděním. 

 

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

Usnesení č. 12/12/2012 bylo schváleno 

 

 

 

 

Bod č. 13 

Hospodaření obce Těšetice k 31.10.2012 (hlavní a hospodářská činnost) 

Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením Obce Těšetice k 31. 10. 2012 (hlavní a hospodářská činnost) a 

s informací o navýšení ceny obědů od 1.1.2013 o Kč 2,-- (zvýšení cen potravin + navýšení DPH). 

 

 



 

Hlavní činnost                        k 31. 10. 2012 v Kč            

 

Příjmy                                        5.034.243,07               

Výdaje                                       4.822.303,71              

Rozdíl                                           211.939,36                                 

 

Hospodářská činnost 

 

Příjmy                                        2.223.987,07               

Výdaje                                       2.085.092,82                

Rozdíl                                           138.894,25               

 

Peněžní zůstatek na účtu obce:    353.358,01        

Peněžní zůstatek na účtu HČ:      221.344,25         

 

Návrh usnesení č. 13/12/2012 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o hospodaření Obce Těšetice k 31. 10. 2012 (hlavní a hospodářská 

činnost) a schvaluje zvýšení ceny obědů o Kč 2,-- k 1.1.2013. 

 

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

Usnesení č. 13/12/2012 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 14 

Rozpočtové opatření č. 11/2012 

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 11/2012 (příloha) 

Příjmy: zvýšení: 182.800,00 Kč 

Výdaje: zvýšení 182.800,00 Kč 

 

Návrh usnesení č.  14/12/2012 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2012.  

 

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

Usnesení č. 14/12/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 15 

Návrh rozpočtu Obce Těšetice na rok 2013 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtu Obce Těšetice na rok 2013. 

Daňové příjmy celkem                         5.442.500,--    

Přijaté dotace celkem                                  8.000,-- 

Nedaňové příjmy                                    174.700,--     

Příjmy celkem                                    5.625.200,-- 

Běžné výdaje                                       4.910.000,-- 

Financování                                           -715.200,-- (splátka půjčky od ČS Znojmo) 

Rozpočet je zpracován jako přebytkový. Přebytek bude použit na splátku půjček. 

 

Návrh usnesení č. 15/12/2012 

Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu Obce Těšetice na rok 2013. 

 

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

Usnesení č. 15/12/2012 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 16 

Statické posouzení nosných konstrukcí „kulturního domu“   

Zastupitelé byli informováni starostou s výsledkem statického posouzení nosných konstrukcí „kulturního domu“. 

 

Návrh usnesení č. 16/12/2012 

Zastupitelstvo bere na vědomí statické posouzení nosných konstrukcí stavby „kulturního domu“.   

 

 



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

Usnesení č. 16/12/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 17 

Zařazovací protokol č. 29-32/2012 (společenská uniforma)  

Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacími protokoly č. 29-32/2012 (společenská uniforma pro hasiče) 

 

 Návrh usnesení č. 17/12/2012 

Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokoly č. 29-32/2012 (společenská uniforma pro hasiče) 

 

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

Usnesení č. 17/12/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 18 

Žádost o vyjádření – prodloužení STL plynovodu (František Jančura) 

Zastupitelé byli informováni se zněním žádosti o vyjádření k prodloužení STL plynovodu (František Jančura) 

pro připravovanou výstavbu rodinných domů. 

 

Návrh usnesení č. 18/12/2012 

Zastupitelstvo schvaluje prodloužení STL plynovodu (František Jančura) dle předloženého návrhu v ulici Ke 

Královské za těchto podmínek: 

-výstavba bude provedena na náklady žadatele (František Jančura) 

-prodloužení STL plynovodu bude provedeno tak, aby nedošlo k omezení plánované rekonstrukce místní 

komunikace (vozovka, chodník + dešťová kanalizace, přípojky inž, sítí apod.) dle stavebního povolení 

-hloubka uložení STL plynovodu bude dostatečná s ohledem na plánované snížení terénu zejména před stavbou 

RD p. Šlapáka 

-realizace do 31.03.2012 

 

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

Usnesení č. 18/12/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 19 

Žádost o příspěvek – Těšetický košt 2013 

Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o příspěvek na akci Těšetický košt 2013 ve výši Kč 10.000,--. Po diskusi 

bylo navrženo, aby se schválila částka Kč 5.000,-- (+5.000,-- pokud to bude potřeba).  

 

Návrh usnesení č. 19/12/2012 

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši Kč 5.000,-- na akci Těšetický košt 2013. 

 

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

Usnesení č. 19/12/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 20 

Nájemní smlouva – garáž na uložení komunální techniky (pronajímatel JUDr. Milan Kyjovský a  

MUDr. Eva Kyjovská)  

Zastupitelé byli informováni starostou se zněním Nájemní smlouvy – garáž na uložení komunální techniky 

(pronajímatel JUDr. Milan Kyjovský a MUDr. Eva Kyjovská) ve výši 2.000,-- Kč/rok. Smlouva se uzavírá na 

dobu určitou od 1.1.2013 – 31.12.2013. 

 

Návrh usnesení č. 20/12/2012 

Zastupitelstvo schvaluje nájemní smlouvu s pronajímateli JUDr. Milanem Kyjovským a MUDr. Evou 

Kyjovskou na pronájem garáže v areálu bývalého statku Těšetice. 

 

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

Usnesení č. 20/12/2012 bylo schváleno. 

 

 

 

 



 

Bod č. 21 

Revokace usnesení č. 5/11/2012 (investiční úvěr)  

Zastupitelé byli seznámeni s důvodem revokace usnesení č. 5/11/2012 (investiční úvěr). Ve smlouvě byly body, 

které nebyly dle zadání o poskytnutí nabídky investičního úvěru (požadavek na zástavu nemovitostí –  tj. 

znevýhodnění zadavatele). 

 

Návrh usnesení č. 21/12/2012 

Zastupitelstvo ruší usnesení č. 5/11/2012  a schvaluje zrušení podlimitní veřejné zakázky „Poskytnutí 

investičního úvěru pro obec Těšetice“. 

 

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

Usnesení č. 21/12/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 22 

Zápis o vyřazení majetku č. 2/2012 (parcela č. 7059) a č. 3/2012 (parcela č. 337) 

Zastupitelé byli seznámeni s doklady o vyřazení majetku č. 2/2012 (parcela č. 7059) a č. 3/2012 (parcela č. 337) 

z důvodu duplicit zjištěných v rámci JPÚ. 

 

Návrh usnesení č. 22/12/2012 

Zastupitelstvo schvaluje zápis o vyřazení majetku č. 2/2012 (parcela č. 7059) a č. 3/2012 (parcela č. 337) 

 

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

Usnesení č. 22/12/2012 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 23 

Diskuse  

Ryšavá – řeší se nějak rozbité dýně a vyvrácené značky 

Ing. Nekula – je potřeba vědět, kdo konkrétně to udělal 

 

Worbis – uzavření MŠ přes vánoční svátky – moc dlouhé 

Žižka – nyní to necháme již tak, příští rok alespoň jako ve škole 

 

Worbis – pozvánka starosty, místostarosty a ost. zastupitelů  na schůzi hasičů dne 22.12.2012 U Vlků 

 

Ryšavá – kdo ostříhal keře před Plačkovými u kříže, proč se jich nikdo nezeptal, keře jsou zničeny, nyní si může  

                obec sekat i tu trávu před domem 

Žižka – zaměstnanci obce, keře několik let neudržovány, na jaře obrazí 

 

Žižka - jubilanti 

 

  

 

 

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva ve 21.00 hodin. 

 

V Těšeticích dne 12. 11. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

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

    Ing. Zdeněk Nekula                                                                 ověřovatelé zápisu 

        starosta obce 


