ZÁPIS
o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,
konaného dne 11. 06. 2012 v Těšeticích
Starosta obce zahájil 7. 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. 12. – 17.
12. Žádost o udělení územního souhlasu s vodovodní přípojkou v ulici ke Královské (Miroslav a
Věra Nekulovi)
13. Rekonstrukce pravěkého osídlení na archeologické lokalitě Těšetice – Kyjovice
14. Smlouva o dílo (STRABAG a.s., Rozšíření komunikace podél sportovního areálu v obci Těšetice)
15. Prodej ½ podílu p. č. 387/20 – nabídka (Pavel Sklenář)
16. Dodávka elektřiny – produktová řada Standard Obec (E.ON Energie, a.s.)
17. Kontrolní výbor
a že je přítomno 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni:

Ing. Zdeněk Nekula, Ing. Miroslav Krejčí, Ladislav Večeřa, Jana Ryšavá, Pavel Worbis,
Ing. Iva Valentová, 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. Krejčí Miroslav, Ing. Valentová Iva, 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. Krejčí Miroslav, Ing. Valentová Iva.
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. Provoz MŠ Těšetice v červenci a srpnu 2012
03. Nabídka prodeje nemovitosti – dům č. p. 65 (Miroslav Krais)

04. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 11. 1995 (Renov spol. s r.o.)
05. Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Poskytnutí investičního úvěru pro obec Těšetice“, seznam
přímo oslovených uchazečů, členové a náhradníci komise pro otevírání a hodnocení nabídek.
06. Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o zpracování grantových projektů č. CC/11/27 (PIONS s.r.o.) - dočasné
přerušení rámcové smlouvy.
07. Rozpočtové opatření č. 6/2012
08. Hospodaření obce (hlavní a hospodářská činnost) k 31. 05. 2012
09. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci 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.)
10. Zařazovací protokol č. 2012/21 až 2012/27
11. Žádost o podporu na opravu sklepu (Petr Svoboda)
12. Žádost o udělení územního souhlasu s vodovodní přípojkou v ulici ke Královské (Miroslav a
Věra Nekulovi)
13. Rekonstrukce pravěkého osídlení na archeologické lokalitě Těšetice – Kyjovice
14. Smlouva o dílo (STRABAG a.s., Rozšíření komunikace podél sportovního areálu v obci Těšetice)
15. Prodej ½ podílu p. č. 387/20 – nabídka (Pavel Sklenář)
16. Dodávka elektřiny – produktová řada Standard Obec (E.ON Energie, a.s.)
17. Kontrolní výbor
18. Diskuse
Návrh usnesení č. 1/07/2012
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 1/07/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Provoz MŠ Těšetice v červenci a srpnu 2012
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem provozu MŠ Těšetice o prázdninách a průzkumem zájmu o docházku do
MŠ Těšetice, zpracovaný ředitelkou p. Mikuláškovou.
Děti, které budou chodit do MŠ v červenci a srpnu zaplatí školné za tyto měsíce do 15. června 2012,
300,-- Kč/měsíc.
Děti, které nebudou chodit do MŠ v červenci a srpnu ani jeden den, zaplatí snížené školné za tyto měsíce,
200,-- Kč/měsíc.
Povinnost platit školné mají všechny děti zapsané do MŠ na školní rok 2011-2012 od 01. 09. 2011 – 31. 08.
2012.
Návrh usnesení č. 2/07/2012
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o průzkumu zájmu o docházku do MŠ Těšetice v červenci a srpnu
2012 a pověřuje ředitelku MŠ k zajištění provozu.
.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
, zdržel se – 0
Usnesení č. 2/07/2012 bylo schváleno.
Bod č. 3
Nabídka prodeje nemovitosti – dům č. p. 65 (Miroslav Krais)
Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou prodeje nemovitosti – dům č. p. 65 (Miroslav Krais - Hostinec),
požadovaná částka za nemovitost činí Kč 1.890.000,-- .
Návrh usnesení č. 3/07/2012
Zastupitelstvo zamítá nabídku na prodej nemovitosti – dům č. p. 65, parcela č. 70/1 k. ú. Těšetice u Znojma za
nabízených podmínek.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0 –
Usnesení č. 3/07/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 11. 1995 (Renov spol. s r.o.)
Zastupitelé byli seznámeni s Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 11. 1995 (Renov spol. s r.o.). Starosta
informoval zastupitele o jednání s JUDr. Feichtingererm a jeho právním posouzením tohoto dodatku.
Návrh usnesení č. 4/07/2012
Zastupitelstvo obce na základě právního posouzení JUDr. Jiřího Feichtingera, Ph.D. zamítá dodatek č. 3 ke
smlouvě o dílo ze dne 29.11.1995 se společností Renov spol. s r.o. a schvaluje řešit výstavbu podporovaných
bytů a výběr dodavatele ve výběrovém řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek.
Hlasování : pro – 7
proti – 0
Usnesení č. 4/07/2012 bylo schváleno.

, zdržel se –

0

Bod č. 5
Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Poskytnutí investičního úvěru pro obec Těšetice“, seznam
přímo oslovených uchazečů, členové a náhradníci komise pro otevírání a hodnocení nabídek.
Zastupitelé byli seznámeni se zněním Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Poskytnutí investičního
úvěru pro obec Těšetice“, seznam přímo oslovených uchazečů, členové a náhradníci komise pro otevírání a
hodnocení nabídek.
Návrh usnesení č. 5/07/2012
Zastupitelstvo odkládá zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Poskytnutí
investičního úvěru pro obec Těšetice“ v předloženém znění.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 5/07/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o zpracování grantových projektů č. CC/11/27 (PIONS s.r.o.) - dočasné
přerušení rámcové smlouvy.
Zastupitelé byli seznámeni s dodatkem č. 1 k Rámcové smlouvě o zpracování grantových projektů č. CC/11/27
(PIONS s.r.o.) - dočasné přerušení rámcové smlouvy o zpracování grantových projektů a to s platností od
01.07.2012 do 31.12.2012.
Návrh usnesení č. 6/07/2012
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o zpracování grantových projektů č. CC/11/27 se
společnosti PIONS s.r.o. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 6/07/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 7
Rozpočtové opatření č. 6/2012
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 6/2012.
Příjmy: zvýšení
98.400,00 – snížení
0,00 = rozdíl 98.400,00
Výdaje: zvýšení 1.377.000,00 – snížení 1.187.000,00 = rozdíl 190.000,00
Financování změna celkem
91.600,00 (použití zůstatku z roku 2011)
Příloha č. 1
Návrh usnesení č. 7/07/2012
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2012.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 7/07/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Hospodaření Obce Těšetice k 31. 5. 2012 (hlavní a hospodářská činnost)
Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením Obce Těšetice a hospodářské činnosti k 31. 05. 2012.
Obec
Příjmy
Výdaje
Rozdíl
Hospodářská činnost
Příjmy
Výdaje
Rozdíl

2.535.708,32
1.929.070,86
+606.637,46

994.314,82
1.032.245,13
-37.930,31

Peněžní zůstatek na účtu obce :

750.151,11

Peněžní zůstatek na účtu HČ:

82.446,71

Návrh usnesení č. 8/07/2012
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o hospodaření Obce Těšetice (hlavní a hospodářská činnost)
k 31. 05. 2012.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 8/07/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 9
Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci 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.)
Starosta informoval a dal zastupitelům k nahlédnutí znění žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci 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.)
Návrh usnesení č. 9/07/2012
Zastupitelstvo 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), mezi sloupy u domů č.p. 121 a 94 bude současně s novým kabelem NN položen kabel pro
budoucí rozšíření VO na náklady žadatele, 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 – 7
, proti – 0
Usnesení č. 9/07/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 10
Zařazovací protokol č. 2012/21 až 2012/27
Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacími protokoly č. 2012/21 až 2012/27.
Zařazovací protokol
č. 2012/21 – inv. č. 1-446 Komunikace – nová výstavba u Cihelny
2012/22 – inv. č. 1-447 Chodníky – nová výstavba u Cihelny
2012/23 – inv. č. 1-448 Veřejné osvětlení - nová výstavba u Cihelny
2012/24 – inv. č. 1-449 Vodovod - nová výstavba u Cihelny
2012/25 – inv. č. 1-450 Kanalizace - nová výstavba u Cihelny
2012/26 – inv. č. 9-035 Křovinořez OM 716 T
2012/27 – inv. č. 9-036 Postřikovač OLIMPIA 121, plochy

PC 18.000,-- Kč/ks
18.000,-- Kč/ks
12.000,-- Kč/ks
6.000,-- Kč/ks
6.000,-- Kč/ks
9.325,-- Kč/ks
1.100,-- Kč/ks

Návrh usnesení č. 10/07/2012
Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokol:
č. 2012/21 – inv. č. 1-446 Komunikace – nová výstavba u Cihelny
2012/22 – inv. č. 1-447 Chodníky – nová výstavba u Cihelny
2012/23 – inv. č. 1-448 Veřejné osvětlení - nová výstavba u Cihelny
2012/24 – inv. č. 1-449 Vodovod - nová výstavba u Cihelny
2012/25 – inv. č. 1-450 Kanalizace - nová výstavba u Cihelny
2012/26 – inv. č. 9-035 Křovinořez OM 716 T
2012/27 – inv. č. 9-036 Postřikovač OLIMPIA 121, plochy
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 10/07/2012 bylo schváleno.

PC 18.000,-- Kč/ks
18.000,-- Kč/ks
12.000,-- Kč/ks
6.000,-- Kč/ks
6.000,-- Kč/ks
9.325,-- Kč/ks
1.100,-- Kč/ks

, zdržel se – 0

Bod č. 11
Žádost o podporu na opravu sklepu (Petr Svoboda)
Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o podporu na opravu sklepu pro rok 2012 a smlouvy o poskytnutí podpory
s p. Petrem Svobodou – částka Kč 5.000,--.
Návrh usnesení č. 11/07/2012
Zastupitelstvo schvaluje žádost p. Petra Svobody o podporu na opravu sklepů ve výši Kč 5.000,-- v roce 2012 a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí podpory se žadatelem.
Hlasování : pro – 0
, proti – 7
Usnesení č. 11/07/2012 nebylo přijato.

, zdržel se – 0

Bod č. 12
Žádost o udělení územního souhlasu s vodovodní přípojkou v ulici ke Královské (Miroslav a
Věra Nekulovi)
Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o udělení územního souhlasu s vodovodní přípojkou ke kopané studni dle
přiložené dokumentace, v ulici ke Královské, Miroslav a Věra Nekulovi.
Návrh usnesení č. 12/07/2012
Zastupitelstvo schvaluje udělení územního souhlasu s vodovodní přípojkou dle přiložené dokumentace, v ulici
ke Královské, žadatelům Miroslavu a Věře Nekulovým.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 12/07/2012 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 13
Rekonstrukce pravěkého osídlení na archeologické lokalitě Těšetice – Kyjovice
Zastupitelé byli seznámeni se záměrem rekonstrukce pravěkého osídlení na archeologické lokalitě Těšetice –
Kyjovice, jedné z nejvýznamnějších památek na území ČR, ve snaze přiblížit a zpřístupnit kulturní dědictví naší
veřejnosti.
Návrh usnesení č. 13/07/2012
Zastupitelstvo podporuje záměr projektu „Rekonstrukce pravěkého osídlení na archeologické lokalitě Těšetice –
Kyjovice.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 13/07/2012 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 14
Smlouva o dílo (STRABAG a.s., Rozšíření komunikace podél sportovního areálu v obci Těšetice))
Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou o dílo na akcí Rozšíření komunikace podél sportovního areálu v obci
Těšetice s firmou STRABAG a. s., cena dodávky Kč 300.114,53 vč. DPH.

Návrh usnesení č. 14/07/2012
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo se společností STRABAG a.s. na stavbu Rozšíření komunikace podél
sportovního areálu v obci Těšetice v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 14/07/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 15
Prodej ½ podílu p. č. 387/20 – nabídka (Pavel Sklenář)
Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou na prodej ½ podílu p. č. 387/20 (část panelové cesty) – nabídka 121m2 za
250,-- Kč/m2(Pavel Sklenář, zastoupený na základě plné moci JUDr. Jindřichem Růžičkou).
Návrh usnesení č. 15/07/2012
Zastupitelstvo bere na vědomí nabídku na prodej ½ podílu p. č. 387/20 (místní komunikace – panelová cesta)
pana Sklenáře zastoupeného na základě plné moci JUDr. Jindřichem Růžičkou a pověřuje starostu k dalšímu
jednání a předložení kupní smlouvy s cenou v místě obvyklou, tj. 35,-- Kč/m2.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 15/07/2012 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 16
Dodávka elektřiny – produktová řada Standard Obec (E.ON Energie, a.s.)
Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou dodávky elektřiny – produktová řada Standard Obec (E.ON Energie,
a.s.), která je pro obec při změně tarifu úspornější.
Návrh usnesení č. 16/07/2012
Zastupitelstvo schvaluje sjednání dodávky elektřiny na období 1.1.2013-31.12.2015 v produktové řadě Standard
Obec od společnosti E.ON Energie,a.s..
.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
, zdržel se – 0
Usnesení č. 16/07/2012 bylo schváleno.
Bod č. 17
Kontrolní výbor
Zastupitelé byli seznámeni, zastupitelem p. ing. Krejčím, s obsahem zápisu kontrolního výboru ze dne
30.04.2012. Byly zjištěny nedostatky na komunikacích ve středu obce a ke koupališti, dle zápisu.
Návrh usnesení č. 17/07/2012
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru a pověřuje starostu k vyřízení reklamace na
opravu silnic u dodavatele.
.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
, zdržel se – 0
Usnesení č. 17/07/2012 bylo schváleno.
Bod č. 18
Diskuse
Ing. Nekula - Plocha za Kapilanem by mohla po demolici betonových nádrží sloužit jako veřejné parkoviště,
fotbalisté si mohli přijít za odvedenou práci k financím, plus za odvoz
šrotu (železo) p. JUDr. Kyjovský s odprodejem nesouhlasil, s úpravou ano. Pokud všichni
zastupitelé nesouhlasí, nebude se úprava provádět, byl to návrh.
Skládka ve sklepní uličce (za Ošmerovými), nutno řešit.
Večeřa

- lidé vyváží suť po cestách a po mezích, jsou v tom ostré věci, které mohou proříznout pneumatiku,
přitom stačí kontejner a zavést to na skládku
Ing. Valentová – v Prosiměřicích si stěžují, že jsou občané Těšetic, kteří vozí odpad – plasty, do jejich

Žižka

Ryšavá

kontejnerů. Důvod uvedli, že máme údajně málo kontejnerů. Konkrétní jména nebyla sdělena.
- kontejnery jsou, jen lidé nejsou ochotni, pokud v jeho nebližším místě je kontejner
již plný, odpad dovézt o pár metrů dál, na jiné stanoviště, kde je třeba kontejner poloprázdný.
- Jubilanti
- lípa – nahlásit přes policii
- úprava pozemku za Kapilanem, byla možnost upravit prostor před kostelem na parkování a
fotbalisté formou brigády by si přišli k financím za práci. Když to p. JUDr. Kyjovský nechce
prodat(třeba předkupní právo pro obec), potom radši nedělat
- připomínka k zápisu diskuse minulého zastupitelstva, kdy jsme řešili stížnosti občanů Ruské ulice
na průjezdy nákladních aut. Vyjádřila se řada zastupitelů s různými názory. Po vyjádření ostatních
členů, jsem na konec řekla, že v případě, že dál bude velký
problém s auty v Ruské ulici, je jedinou možností jak celou věc vyřešit je dát značku zákaz stání.
Tato moje poslední věta se objevila jako jediná z celé rozpravy o problémech průjezdu aut v Ruské
ulici. Žádám, aby zápis byl prováděn tak, jak bude probíhat, to je o s vyjádřením námětů ostatních
členů zastupitelstva.
Dále bych chtěla navázat na schválený bod programu minulého zastupitelstva. Kdy poměrem 5 pro
a 2 proti bylo přijato, že obec přispěje částkou Kč 35.000,-- na úpravu prostor před Kapilanem, i
když tento pozemek není majetkem obce. Už se mě řada občanů ptala, zda si může také požádat o
příspěvek obce v této výši s tím, že také zlepší vzhled obce tj. např. opravou fasády, prostor před
domem, dostavbou různých věcí. Zajímá je, jak budou jejich žádosti vyřízeny. Prozatím tito občané
nechtějí být jmenováni.

Ing. Krejčí – je škoda, že občané se málo účastní obecních akcí, nemají dnes takovou potřebu si popovídat,
pobavit
Worbis

- u zastávka u mostu bohužel uschlá lípa

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva ve 20.35 hodin.
V Těšeticích dne 11. 06. 2012

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

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

