ZÁPIS
o průběhu 13. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,
konaného dne 10. 12. 2012 v Těšeticích
Starosta obce zahájil 13. 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. 21. – 25.
21. Návrh rozpočtu ZSO VAK Znojemsko na rok 2013
22. Smlouva č. 16516/12 OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
23. Směrnice o evidenci a účtování majetku (č.20)
24. Vodovod Těšetice - studie
25. Zpráva o kontrole hydrantů (SDH Těšetice)
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 Ing. Iva Valentová, 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 – 7 , 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. Výsledek výběrového řízení – rekonstrukce místní komunikace v ulici Ke Královské
03. Valná hromada svazku Zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko
04. Tříkrálová sbírka 2013
05. Svazek Znojemských vinařských obcí DANÍŽ (závěrečný účet za rok 2011 a návrh rozpočtu svazku na rok
2012
06. Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko (závěrečný účet 2011)
07. Smlouva č. 16886/12/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Těšetice, okres Znojmo za rok 2012
Katastrální úřad – sdělení k účinnosti zákona č. 173/2012 Sb.
Žádost o příspěvek na kulturní akci v roce 2013 (Klub žen)
Rozpočet obce Těšetice na rok 2013
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (č. 21)
Zápis o vyřazení majetku č. 4/2012 (par. č. 7060) a 5/2012 (par. č. 7069)
Katalog stavebních pozemků v obci Těšetice
SDH Těšetice – požadavky na výstroj a výzbroj
Zařazovací protokol č. 2012/33 (travní traktor včetně příslušenství), 2012/34 (světelná výzdoba na vánoční
stromek)
Stížnost na znečišťování pomníku (Jana a Pavel Kocmánkovi)
Hospodaření obce Těšetice k 30.11.2012 (hlavní a hospodářská činnost)
Rozpočtové opatření č. 12/2012
Termíny jednání Zastupitelstva obce v roce 2013
Návrh rozpočtu ZSO VAK Znojemsko na rok 2013
Smlouva č. 16516/12 OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
Směrnice o evidenci a účtování majetku (č.20)
Vodovod Těšetice - studie
Zpráva o kontrole hydrantů (SDH Těšetice)
Diskuse

Návrh usnesení č. 1/13/2012
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 1/13/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Výsledek výběrového řízení – rekonstrukce místní komunikace v ulici Ke Královské
Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem výběrového řízení – rekonstrukce místní komunikace v ulici Ke
Královské, které proběhlo dne 23.11.2012. Komise vybírala z nabídek firem Ing. Pavel Pelán, COLAS CZ, a.s.,
SWIETELSKY stavební s.r.o., ALPINE Bau CZ s.r.o.. Základním kritériem byla cena nabídky.
1.
2.
3.
4.

Ing. Pavel Pelán
ALPINE Bau CZ s.r.o.
COLAS CZ, a.s.
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kč 1.096.406,-Kč 1.644.940,-Kč 1.689.829,50
Kč 1.706.981,--

Návrh usnesení č. 2/13/2012
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Místní
komunikace ke Královské“ v pořadí:
Kč bez DPH
1. Ing. Pavel Pelán
Kč 1.096.406,-2. ALPINE Bau CZ s.r.o.
Kč 1.644.940,-3. COLAS CZ, a.s.
Kč 1.689.829,50
4. SWIETELSKY stavební s.r.o.
Kč 1.706.981,-Schvaluje nabídku Ing. Pavla Pelána jako nejvýhodnější, schvaluje smlouvu o dílo se zhotovitelem Ing. Pavlem
Pelánem, Hrotovice v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 2/13/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 3
Valná hromada svazku Zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko
Zastupitelé byli seznámeni s pozvánkou na konání valné hromady svazku Zájmového sdružení obcí Vodovody a
kanalizace Znojemsko v úterý dne 18. 12. 2012.

Návrh usnesení č. 3/13/2012
Zastupitelstvo bere na vědomí konání valné hromady Zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace
Znojemsko dne 18.12.2012 ve Znojmě a pověřuje místostarostu Jindřicha Žižku k účasti na tomto jednání.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 3/13/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
Tříkrálová sbírka 2013
Zastupitelé byli seznámeni s konáním Tříkrálové sbírky 2013, která proběhne od 01. ledna do 14. ledna 2013.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2013 půjde na charitní služby. V Těšeticích organizuje p. farář Čoupek – 5.1.2013.
Návrh usnesení č. 4/13/2012
Zastupitelstvo bere na vědomí konání Tříkrálové sbírky 2013.
Hlasování : pro – 7
proti – 0
Usnesení č. 4/13/2012 bylo schváleno.

, zdržel se –

0

Bod č. 5
Svazek Znojemských vinařských obcí DANÍŽ (závěrečný účet za rok 2011 a návrh rozpočtu svazku na
rok 2012)
Zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem za rok 2011 svazku znojemských vinařských obcí „DANÍŽ“.
Příjmy
688.230,73
Výdaje
652.877,10
Návrh rozpočtu na rok 2012
Příjmy
379,6 tis. Kč
Výdaje
379,6 tis. Kč
Návrh usnesení č. 5/13/2012
Zastupitelstvo bere na vědomí závěrečný účet za rok 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012 svazku Znojemských
vinařských obcí DANÍŽ.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 5/13/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko (závěrečný účet 2011)
Zastupitelé byli seznámeni se Závěrečným účtem zájmového sdružení VODOVODY
ZNOJEMSKO za rok 2011.V současné době má svazek 74 členských obcí.
Provozní výdaje svazku
celkem 1.378.269,74 Kč

z příspěvků obcí

Náklady celkem na 1m3 vodného
Náklady celkem na 1m3 stočného

451.006,00 Kč

z nájemného

A KANALIZACE

927.263,74 Kč

činí skutečnost 34,03
činí skutečnost 28,27

Návrh usnesení č. 6/13/2012
Zastupitelstvo bere na vědomí závěrečný účet zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko za
rok 2011.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 6/13/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 7
Smlouva č. 16886/12/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Zastupitelé byli seznámeni se Smlouvou č. 16886/12/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2012 ve výši 240,-- Kč na odbornou
přípravu.
Návrh usnesení č. 7/13/2012
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. 16886/12/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (240,- Kč na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2012) v předloženém znění a pověřuje
starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 7/13/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Těšetice, okres Znojmo za rok 2012
Zastupitelé byli seznámeni se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Těšetice, okres Znojmo za rok
2012, provedené dne 27. 11. 2012 kontrolními pracovníky Krajského úřadu JMK. Při dílčím přezkoumání
hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Návrh usnesení č. 8/13/2012
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Těšetice, okres Znojmo za rok
2012.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 8/13/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 9
Katastrální úřad – sdělení k účinnosti zákona č. 173/2012 Sb.
Zastupitelé byli informování o skutečnosti nabytí účinnosti zákona č. 173/2012 Sb. Dnem 29.6.2012, kterým se
mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění
pozdějších předpisů.
Návrh usnesení č. 9/13/2012
Zastupitelstvo bere na vědomí sdělení Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj k účinnosti zákona č.
173/2012 Sb.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 9/13/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 10
Žádost o příspěvek na kulturní akci v roce 2013 (Klub žen)
Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o příspěvek na kulturní akci v roce 2013 ve výši Kč 5.000,--.
Návrh usnesení č. 10/13/2012
Zastupitelstvo schvaluje žádost Klubu žen na příspěvek 5.000,-- Kč na kulturní akci – pouťovou zábavu v roce
2013.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 10/13/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 11
Rozpočet obce Těšetice na rok 2013
Zastupitelé byli seznámeni se zněním rozpočtu pro rok 2013. Návrh rozpočtu řádně vyvěšen – bez připomínek.
Příjmy celkem
Kč 5.625.200,-Běžné výdaje
Kč 4.910.000,--

Financování – splátka půjčky od ČS Znojmo
- 715.200,-Rozpočet je zpracován jako přebytkový. Přebytek bude použit na splátku půjček.
Návrh usnesení č. 11/13/2012
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Těšetice na rok 2013.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 11/13/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 12
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (č. 21)
Zastupitelé byli seznámeni se zněním směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Veřejnou
zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné
zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby a stavební práce 1.000.000,-- Kč bez DPH. Uvedené limity
jsou platné ke dni 1. 1. 2013.
Návrh usnesení č. 12/13/2012
Zastupitelstvo schvaluje směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (č. 21) s účinností od 1. 1.
2013.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 12/13/2012 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 13
Zápis o vyřazení majetku č. 4/2012 (par. č. 7060) a 5/2012 (par. č. 7069)
Zastupitelé byli seznámeni se zápisy o vyřazení majetku č. 4/2012 (par. č. 7060, inv. č. 0179) a 5/2012 (par. č.
7069, inv. č. 0184). Důvodem vyřazení nesrovnalosti zjištění při probíhající JPÚ.
Návrh usnesení č. 13/13/2012
Zastupitelstvo schvaluje zápis o vyřazení majetku č. 4/2012 (par. č. 7060) a 5/2012 (par. č. 7069).
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 13/13/2012 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 14
Katalog stavebních pozemků v obci Těšetice
Starosta informoval zastupitele o vypracování katalogu možných stavebních pozemků v obci Těšetice, které jsou
v dosahu inženýrských sítí.
Návrh usnesení č. 14/13/2012
Zastupitelstvo bere na vědomí katalog stavebních pozemků v obci Těšetice a pověřuje Věru Novákovou jeho
průběžnou aktualizací.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
, zdržel se – 0
Usnesení č. 14/13/2012 bylo schváleno.
Bod č. 15
SDH Těšetice – požadavky na výstroj a výzbroj
Zastupitelé byli seznámeni s požadavky SDH Těšetice na výstroj a výzbroj a motorové vozidlo.
Návrh usnesení č. 15/13/2012
Zastupitelstvo schvaluje požadavek SDH Těšetice na výstroj a výzbroj (2014) a motorové vozidlo (2013) na
přepravu osob a materiálu s řešením v letech 2013-2014 s využitím dotačních titulů.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 15/13/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 16
Zařazovací protokol č. 2012/33 (travní traktor včetně příslušenství), 2012/34 (světelná výzdoba na vánoční
stromek)
Zastupitelé byli seznámeni starostou se zařazovacími protokoly č. 2012/33 (travní traktor včetně příslušenství PC
147.630,--) a 2012/34 (světelná výzdoba na vánoční stromek PC 1.148,--).
Návrh usnesení č. 16/13/2012
Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokol č. 2012/33 (travní traktor vč. příslušenství) a č. 2012/34 (světelná
výzdoba na vánoční stromek).
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 16/13/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 17
Stížnost na znečišťování pomníku (Jana a Pavel Kocmánkovi)
Zastupitelé byli seznámeni se stížností na znečišťování pomníku na místním hřbitově.
Návrh usnesení č. 17/13/2012
Zastupitelstvo pověřuje místostarostu k projednání stížnosti, dále k předložení návrhu řešení nedovolené
výsadby stromů a keřů na místním hřbitově a dvou vzrostlých lip, které poškozují hřbitovní zeď a márnici.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 17/13/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 18
Hospodaření obce Těšetice k 30.11.2012 (hlavní a hospodářská činnost)
Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením Obce Těšetice k 30. 11. 2012 (hlavní a hospodářská činnost).
Hlavní činnost

k 30. 11. 2012 v Kč

Příjmy
Výdaje
Rozdíl

5.639.238,38
5.555.604,63
83.633,75

Hospodářská činnost
Příjmy
Výdaje
Rozdíl
Peněžní zůstatek na účtu obce:
Peněžní zůstatek na účtu HČ:

2.452.649,82
2.319.524,63
133.125,19
225.052,40
235.766,35

Návrh usnesení č. 18/13/2012
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o hospodaření obce Těšetice k 30. 11. 2012 (hlavní a hospodářská
činnost).
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 18/13/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 19
Rozpočtové opatření č. 12/2012
Zastupitelé byli seznámeni se zněním rozpočtového opatření č. 12/2012.
Celkové zvýšení příjmů
Kč 465.300,-Celkové zvýšení výdajů
Kč 465.300,--

Návrh usnesení č. 19/13/2012
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2012
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 19/13/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 20
Termíny jednání Zastupitelstva obce v roce 2013
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem termínů jednání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2013, které se bude
konat zpravidla každé druhé pondělí v měsíci (výjimka v únoru z důvodu jarních prázdnin).
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

14.01.2013
18.02.2013
11.03.2013
08.04.2013
13.05.2013
10.06.2013
08.07.2013
12.08.2013
09.09.2013
14.10.2013
11.11.2013
09.12.2013

18.00 hod.
18.00hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.

Návrh usnesení č. 20/13/2012
Zastupitelstvo schvaluje termíny jednání Zastupitelstva obce v roce 2013.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 20/13/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 21
Návrh rozpočtu ZSO VAK Znojemsko na rok 2013
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtu ZSO VAK Znojemsko na rok 2013.
Příjmy
111.970
Výdaje
111.970 tis. Kč
Kalkulace stočného 2013
Kalkulace vodného 2013

cena Kč/m3
cena Kč/m3

30,16
37,26

Návrh usnesení č. 21/13/2012
Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu ZSO VAK Znojemsko na rok 2013.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 21/13/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 22
Smlouva č. 16516/12 OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou č. 16516/12 OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
na místní komunikaci Ke Hřbitovu – I. etapa ve výši Kč 100.000,--.
Návrh usnesení č. 22/13/2012
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. 16516/12 OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK (100.000,-- Kč na
místní komunikaci Ke Hřbitovu – I. etapa) v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 22/13/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 23
Směrnice o evidenci a účtování majetku (č.20)
Zastupitelé byli seznámeni se zněním směrnice o evidenci a účtování majetku (č.20)
Návrh usnesení č. 23/13/2012
Zastupitelstvo schvaluje směrnici o evidenci a účtování majetku č. 20.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 23/13/2012 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 24
Vodovod Těšetice - studie
Zastupitelé byli seznámeni s vypracovanou studií pro možnosti úpravy vody v obci Těšetice (tvrdá voda).
Ze studie vyplývá, že voda v obci Těšetice překračuje doporučenou hodnotu pro tvrdost vody. Překročení těchto
hodnot ovšem nezpůsobuje žádné riziko pro zákazníka ze zdravotního hlediska. Vyšší tvrdost však může
zhoršovat senzorické vlastnosti pitné vody, tvorba povlaku na hladině kávy nebo čaje, vodní kámen (TUV,
pračkách, myčkách apod.). Neexistuje ovšem žádný určitý důkaz na nepříznivý zdravotní účinek na člověka.
Ekonomické posouzení jednotlivých variant:
Inv. náklady
Iontoměniče
Reversní osmóza

1.500.000,-2.000.000,--

Nový vodní zdroj
- přivaděč

32.000.000,--

Prov. nákl. Kč/m3
změkčené vody
až 40,-20,-při možnosti vypouštět
vodoteče
10,--

životnost
10 let
10 let

60 let

Návrh usnesení č. 24/13/2012
Zastupitelstvo bere na vědomí studii na akci vodovod Těšetice (tvrdá voda).
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 24/13/2012 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 25
Zpráva o kontrole hydrantů (SDH Těšetice)
Zastupitelé byli seznámeni se zprávou o kontrole hydrantů v obci Těšetice (SDH Těšetice).
Návrh usnesení č. 25/13/2012
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole hydrantů (SDH Těšetice).
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 25/13/2012 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 26
Diskuse
Ing. Nekula – vánoční koncert 27.12.2012 v 19.00 hod. v místním kostele
Ing. Valentová – instalování měřičů rychlosti
Ing. Nekula – zjistíme přesnější cenu, ovšem bude vysoká (cca 500 tis. Kč)
Worbis – mohlo by být světlo na hasičce nad vraty
Žižka – Jubilanti

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva ve 20.20 hodin.
V Těšeticích dne 10. 12. 2012

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

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

