
Z Á P I S  
o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 08. 07. 2013 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. 22. – 27. 

 

22. Porucha ve vodoměrné šachtě, zaplavení archivu a kotelny na OÚ 

23. Jednání s občany v ulici Ruská (dopravní značení, 26.06.2013) 

24. Darovací smlouva (nezisková organizace ADRA) 

25. Zábava vedle hostince „U Šamana“ (20.07.2013) 

26. Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce v rámci přímé 

      podpory sportovních aktivit ze dne 18.01.2013 (TJ Těšetice) 

27. Dohoda o ukončení „Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby“ 

     

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

  

Přítomni: Ing. Zdeněk Nekula, Ing. Krejčí Miroslav,  Ladislav Večeřa, Pavel Worbis, Jana Ryšavá, 

                       Jindřich Žižka 

                       

                                                     

Omluveni:    Ing. Valentová Iva 

               

 

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. 

 

Navrženi byli Jana Ryšavá a 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  

Janu Ryšavou a 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. Zařazovací protokol č. 2013/11, 12 (Stejnokroj, PS II komplet s nápisem HASIČI) 

03. Zařazovací protokol č. 2013/13 (televizor SENCOR) 

04. Zařazovací protokol č. 2013/14 – 2013/18 (Zásahový komplet) 

05. Zápis o vyřazení majetku č. 4/2013 (par.č. 5188/1) 



06. Zápis o vyřazení majetku č. 5/2013 (par.č. 172) 

07. Zařazení  dlouhodobého majetku č. 19/2013 (par.č. 138) 

08. Zařazení  dlouhodobého majetku č. 20/2013 (par.č. 693/13) 

09. Zařazení  dlouhodobého majetku č. 21/2013 (par.č. 693/14) 

10. Realizační dohoda č.2 (sociální byty, PIONS s.r.o.) 

11. Mandátní smlouva č. VR/13 vč. plné moci (sociální byty, PIONS s.r.o.) 

12. Smlouva o spolupráci Organizačně správní institut, o.p.s., nákup elektřiny a zemního plynu) 

13. Smlouva o dílo (heraldik – Miroslav Pavlů) 

14. Vyjádření k návrhům znaku a vlajky obce Těšetice (podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké   

      sněmovny Parlamentu ČR) 

15. Přehled dotací schválených Jihomoravským krajem 

16. Hospodaření obce Těšetice k 30.06.2013 (hlavní a hospodářská činnost) 

17. Revize rozpočtu obce Těšetice k 30.06.2013 

18. Rozpočtové opatření č. 7/2013 – bod stažen z projednání 

19. Informace o probíhajících investičních akcích a opravách 

20. Záměr na prodej nepotřebného materiálu (betonové střešní tašky z roku 1996) 

21. Závěrečný účet zájmového sdružení obcí VAK Znojemsko za rok 2012 

22. Porucha ve vodoměrné šachtě, zaplavení archivu a kotelny na OÚ 

23. Jednání s občany v ulici Ruská (dopravní značení, 26.06.2013) 

24. Darovací smlouva (nezisková organizace ADRA) 

25. Zábava vedle hostince „U Šamana“ (20.07.2013) 

26. Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce v rámci přímé 

      podpory sportovních aktivit ze dne 18.01.2013 (TJ Těšetice) 

27. Dohoda o ukončení „Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby“ 

28. Diskuse 

 

 

 

Návrh usnesení č. 1/7/2013 

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

 

Hlasování : pro –   6      , proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/7/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 2 

Zařazovací protokol č. 2013/11, 12 (Stejnokroj, PS II komplet s nápisem HASIČI) 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacími protokoly č. 2013/11, 12 - stejnokroj, PS II komplet s nápisem 

HASIČI – PC 1.265,66 Kč. 

  

Návrh usnesení č.  2/7/2013 

Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokol č. 2013/11, 12- Stejnokroj, PS II komplet s nápisem HASIČI 

 

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

Usnesení č. 2/7/2013 bylo schváleno.  

 

Bod č. 3 

Zařazovací protokol č. 2013/13 (televizor SENCOR) 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacím  protokolem  č. 2013/13 - televizor SENCOR – PC 3.841,93 Kč.   

 

Návrh usnesení č. 3/7/2013 

Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokol č. 2013/13 – televizor SENCOR. 

 

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

Usnesení č. 3/7/2013 bylo schváleno. 



 

 

 

 

 

Bod č. 4 

Zařazovací protokol č. 2013/14 – 2013/18 (Zásahový komplet) 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacím protokolem č. 2013/14 – 2013/18 - zásahový komplet v PC 8.850,03 

Kč/ks. 

 

Návrh usnesení č. 4/7/2013  

Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokoly č. 2013/14 – 2013/18 - zásahový komplet. 

 

 

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

Usnesení č. 4/7/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 5 

Zápis o vyřazení majetku č. 4/2013 (par.č. 5188/1) 

Zastupitelé byli seznámeni se zápisem o vyřazení majetku č. 4/2013 (par.č. 5188/1 o výměře 689 m2). Vyřazení 

na základě JPÚ – pozemek zanikl. 

 

Návrh usnesení č.  5/7/2013 

Zastupitelstvo schvaluje vyřazení majetku č. 4/2013 (par.č. 5188/1). 

 

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

Usnesení č. 5/7/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 6  

Zápis o vyřazení majetku č. 5/2013 (par.č. 172) 

Zastupitelé byli seznámeni se zápisem o vyřazení majetku č. 5/2013 (par.č. 172 o výměře 807 m2). Vyřazení na 

základě JPÚ – pozemek zanikl. 

 

Návrh usnesení č.  6/7/2013 

Zastupitelstvo schvaluje zápis o vyřazení majetku č. 5/2013 (par.č. 172) 

 

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

Usnesení č. 6/7/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 7 

Zařazení  dlouhodobého majetku č. 19/2013 (par.č. 138) 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazením  dlouhodobého majetku č. 19/2013 (par.č. 138 o výměře 179 m2). Na 

základě JPÚ souhlasným prohlášením k zapsání pozemku – vodní plocha, PC 2.473,78 Kč. 

 

Návrh usnesení č.  7/7/2013 

Zastupitelstvo schvaluje zařazení  dlouhodobého majetku č. 19/2013 (par.č. 138). 

 

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

Usnesení č. 7/7/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 8  

Zařazení  dlouhodobého majetku č. 20/2013 (par.č. 693/13) 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazením  dlouhodobého majetku č. 20/2013 (par.č. 693/13 o výměře 3.060 m2) – 

orná půda, na základě JPÚ, PC 42.289,20 Kč. 

 

Návrh usnesení č. 8/7/2013 

Zastupitelstvo schvaluje zařazení  dlouhodobého majetku č. 20/2013 (par.č. 693/13). 

 

 



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

Usnesení č. 8/7/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 9  

Zařazení  dlouhodobého majetku č. 21/2013 (par.č. 693/14) 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazením  dlouhodobého majetku č. 21/2013 (par.č. 693/14 o výměře 226 m2 – 

orná půda), PC 3.123,32 Kč. 

 

Návrh usnesení č. 9/7/2013 
Zastupitelstvo schvaluje zařazení  dlouhodobého majetku č. 21/2013 (par.č. 693/14) 

 

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

Usnesení č. 9/7/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 10 

Realizační dohoda č.2 (sociální byty, PIONS s.r.o.) 

Zastupitelé byli seznámeni s Realizační dohodou č.2 (sociální byty, PIONS s.r.o.) 

  

Návrh usnesení č. 10/7/2013 

Zastupitelstvo schvaluje Realizační dohodu č.2 (sociální byty) s PIONS s.r.o. v předloženém znění a pověřuje 

starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 10/7/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 11 

Mandátní smlouva č. VR/13 vč. plné moci (sociální byty, PIONS s.r.o.) 

Zastupitelé byli seznámeni s Mandátní smlouvou č. VR/13 vč. plné moci (výstavba sociálních bytů, PIONS 

s.r.o.). Odměna za činnost mandatáře je stanovena dohodou Kč 35.000,-- bez DPH. Odměna je splatná po 

ukončení činnosti mandatáře. 

 

Návrh usnesení č.  11/7/2013 

Zastupitelstvo schvaluje mandátní smlouvu č. VR/13 vč. plné moci (sociální byty) s  PIONS s.r.o. 

v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

 

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

Usnesení č. 11/7/2013 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 12 

Smlouva o spolupráci Organizačně správní institut, o.p.s., nákup elektřiny a zemního plynu) 

Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou o spolupráci s Organizačně správním institutem, o.p.s., nákup elektřiny 

a zemního plynu. Účelem této smlouvy komplexní poradenský servis v rámci vyhledání a doporučení 

nejvhodnějšího dodavatele silové elektřiny anebo zemního plynu pro období 01.01.2014 – 31.12.2014 na 

Českomoravské komoditní burze Kladno. 

 

Návrh usnesení č.  12/7/2013 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o spolupráci Organizačně správním institutem, o.p.s., nákup elektřiny a 

zemního plynu, v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. Starosta předem oznámil možný střet zájmů 

a informoval, že se zdrží hlasování. 

 

Hlasování : pro –    5       , proti –   0            , zdržel se – 1 – ing. Nekula           

Usnesení č. 12/7/2013 bylo schváleno 

 

 

 

 



 

Bod č. 13 

Smlouva o dílo (heraldik – Miroslav Pavlů) 

Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou o dílo s heraldikem Miroslavem Pavlů, vyhotovení návrhů obecních 

symbolů – sjednaná cena 8.000,-- Kč.   

 

Návrh usnesení č.  13/7/2013 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo se zhotovitelem-heraldikem Miroslavem Pavlů v předloženém znění a 

pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 13/7/2013 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 14 

Vyjádření k návrhům znaku a vlajky obce Těšetice (podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké   

 sněmovny Parlamentu ČR) 

Zastupitelé diskutovali nad nabídkou návrhů na znak a vlajky obce. Líbí se nůž a hrozen. Máme zde vykopávky, 

může být třeba Venuše. Modrá barva, jako potok, který dělí obec na dvě části. 

Návrhy ve znaku -  nůž a hrozen 

                                hrozen a džbán (vykopávky) 

                                Venuše – hrozen 

                                může být ve znaku i znak nejsvětější trojice (místní kostel)   

 

Návrh usnesení č.  14/7/2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí vyjádření PhDr. Karla Müllera -podvýboru pro heraldiku a vexilologii 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k návrhům znaku a vlajky obce Těšetice.  

 

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

Usnesení č. 14/7/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 15 

Přehled dotací schválených Jihomoravským krajem 

Zastupitelé byli seznámeni s přehledem dotací schválených Jihomoravským krajem. 

Rekonstrukce střechy MŠ -              200.000,-- 

Zastřešení víceúčelového zařízení   200.000,-- 

Provoz jednotek SDH                        30.000,-- 

Zábrany na fotbalové hřiště               45.000,--                 

 

Návrh usnesení č.  15/7/2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o schválených dotacích Jihomoravským krajem v roce 2013. 

 

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

Usnesení č. 15/7/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 16 

Hospodaření obce Těšetice k 30.06.2013 (hlavní a hospodářská činnost  

Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením Obce Těšetice k 30.6. 2013 (hlavní a hospodářská činnost). 

  

Hlavní činnost                      k    30. 6. 2013  v Kč            

 

Příjmy                                               2.942.557,68               

Výdaje                                               2.100.564,68           

Rozdíl                                                   841.993,00                              

 

Hospodářská činnost 

 

Příjmy                                                1.191.107,78         

Výdaje                                               1.096.609,01        

Rozdíl                                                     94.498,77            



 

Peněžní zůstatek na účtu obce:         1.272.597,45  

Peněžní zůstatek na účtu HČ:              337.555,22   

 

Návrh usnesení č.  16/7/2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o hospodaření Obce Těšetice k 30.06.2013 (hlavní a hospodářská 

činnost). 

 

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

Usnesení č. 16/7/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 17 

Revize rozpočtu obce Těšetice k 30.06.2013 

Starosta seznámil  zastupitele s provedenou revizi rozpočtu obce Těšetice k 30.06.2013. 

 

Návrh usnesení č. 17/7/2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o revizi rozpočtu obce Těšetice k 30.06.2013. 

 

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

Usnesení č. 17/7/2013 bylo schváleno 

 
Bod č. 18 

Rozpočtové opatření č. 7/2013 – bod stažen z projednání 

Bod byl stažen z jednání zastupitelstva. 

 

 

Bod č. 19 

Informace o probíhajících investičních akcích a opravách 

Zastupitelé byli seznámeni s právě probíhajícími investičními akcemi v obci Těšetice –  

- Dostavba hrubé stavby a zastřešení víceúčelového zařízení KD 

- Oprava střechy MŠ Těšetice 

- Rekonstrukce komunikace  na ul. Královská 

  

Návrh usnesení č. 19/7/2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí informace o průběhu opravy střechy MŠ, dostavbě hrubé stavby  víceúčelového 

zařízení a rekonstrukci komunikace v ulici na Královské. 

 

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

Usnesení č. 19/7/2013 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 20 

Záměr na prodej nepotřebného materiálu (betonové střešní tašky z roku 1996) 

Zastupitelé prodiskutovali záměr na prodej nepotřebného materiálu - betonové střešní tašky z roku 1996 – 

navržená jednotková cena za 5,-- Kč/ks. Pokud bude více zájemců, potom bude akceptována nejvyšší nabídka 

(obálková metoda). 

 

Návrh usnesení č.  20/7/2013 

Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje nepotřebného materiálu – staré betonové střešní tašky z roku 1996, min 

5,-- Kč/ks . 

 

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

Usnesení č. 20/7/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 21 

Závěrečný účet zájmového sdružení obcí VAK Znojemsko za rok 2012. Porucha ve vodoměrné šachtě,   

zaplavení archivu a kotelny na OÚ 

Zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem zájmového sdružení obcí VAK Znojemsko za rok 2012.  



   

Návrh usnesení č.  21/7/2013  
Zastupitelstvo bere na vědomí závěrečný účet Zájmového sdružení obcí VAK Znojemsko za rok 2012. 

  

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

Usnesení č. 21/7/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 22 

Porucha ve vodoměrné šachtě, zaplavení archivu a kotelny na OÚ 

Zastupitelé byli seznámeni o poruše vodovodní přípojky před obecním úřadem a zaplavení kotelny a archivu pod 

OÚ  29. – 30.6.2013 a probíhajících pracích na odstranění havárie.  

 

Návrh usnesení č.  22/7/2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o poruše ve vodoměrné šachtě, zaplavení archivu a kotelny na OÚ a o 

odstranění a likvidaci škod. 

 

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

Usnesení č. 22/7/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 23 

Jednání s občany v ulici Ruská (dopravní značení, 26.06.2013) 

Místostarosta seznámil zastupitele s průběhem jednání a informacemi a návrhy s občany z ulice Ruská, konané 

dne 26.06.2013 na OÚ, ohledně řešení dopravního značení v této ulici. Po vyslechnutí informací, proběhla 

diskuse a výměna názorů mezi zastupiteli k tomuto problému. Na základě diskuse a informací o četnosti 

projíždění nákladních vozidel touto ulicí, zastupitelé rozhodli – usnesení.   

 

Návrh usnesení č. 23/7/2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci místostarosty o jednání s občany dne 26.6.2013 o dopravním značení 

v ulici Ruská a pověřuje místostarostu k zaslání informace o projednání dané problematiky. Obecní úřad nabízí 

občanům v této ulici možnost si u svého domu zřídit na své náklady parkovací stání, bez poplatku. V ulici 

nebudou prozatím použity žádná dopravní značení. Parkování na komunikaci podle zákona o provozu na 

pozemních komunikacích § 25 – zastavení a stání, odst. 3 při stání na pozemní komunikaci musí zůstat volný 

alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden 

jízdní pruh široký nejméně 3m pro oba směry jízdy.     

 

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

Usnesení č. 23/7/2013 bylo schváleno 

 
Bod č. 24 

Darovací smlouva (nezisková organizace ADRA) 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem poskytnutí peněžního daru neziskové organizaci ADRA. 

  

Návrh usnesení č.  24/7/2013 

Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu s obdarovaným Občanské sdružení ADRA, dar ve výši 2.000,-- Kč 

v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 24/7/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 25 

Zábava vedle hostince „U Šamana“ (20.07.2013) 

Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o pronájem pozemku vedle hostince U Šamana k uskutečnění zábavy dne 

20.07.2013 – hudba VICOMT. Po diskusi mezi zastupiteli, převládl  názor, že tento prostor není bezpečný pro 

uskutečnění této akce a obava z hlasité produkce hudby v centru obce. 

  

 

 

 



 

Návrh usnesení č. 25/7/2013 

Zastupitelstvo zamítá provozování zábavy Jindřichem Bílou na veřejném prostranství vedle hostince „U 

Šamana“ dne 20.07.2013. 

 

Hlasování : pro –   4        , proti –    0            , zdržel se – 2 - Večeřa, Žižka          

Usnesení č. 25/7/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 26 

Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce v rámci přímé 

podpory sportovních aktivit ze dne 18.01.2013 (TJ Těšetice) 

Zastupitelé byli seznámeni s dodatkem  č.1 ke smlouvě o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu 

obce v rámci přímé podpory sportovních aktivit ze dne 18.01.2013 (TJ Těšetice). Předmětem smlouvy je 

poskytnutí navýšení příspěvku pro rok 2013 ve výši Kč 25.000,--. Finanční příspěvek smí být použit na zajištění 

pokrytí nákladů fotbalového oddílu v roce 2013. 

 

 

Návrh usnesení č.  26/7/2013 

Zastupitelstvo schvaluje dodatek  č.1 ke smlouvě o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce 

v rámci přímé podpory sportovních aktivit ze dne 18.01.2013 s TJ Těšetice v předloženém znění a pověřuje 

starostu k podpisu. 

 

 

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

Usnesení č. 26/7/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 27 

Dohoda o ukončení „Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby“ 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním Dohody o ukončení „Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby“. 

 

Návrh usnesení č. 27/7/2013 

Zastupitelstvo schvaluje dohodu o ukončení „Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby“ s Českou 

republikou – úřadem práce České republiky v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 27/7/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 28 

Diskuse  

 

 

Ing. Nekula – p. ing. Jelínková poslala odpověď na žádost OÚ, při předávání areálu bude vše uvedeno do  

                       pořádku, všechny nezbytné doklady budou předloženy. 

- starosta obce Prosiměřice zaslal reakci na valnou hromadu DANÍŽE 

- dopis zaslaný p. Kocmánkovou informující o uschlé túji na místním hřbitově, která znečišťuje okolní 

pomníky 

 

Žižka – viditelně někdo měl zájem na tom, aby túje byla zlikvidována, což se podařilo – byla zlikvidována  

              postřikem. Musíme nyní nechat odstranit, domluvit se s p. Kahovcovou.   

              

- Jubilanti 

  

Worbis – může se na polní cesty vyvážet frézovaný asfalt 

 

Ing. Krejčí – nemůže, protože je to nebezpečný odpad, navážka (příklad pálená krytina) na cesty se může   

                     provádět jen pokud je tato cesta zaměřená v katastru 

 

 

Ryšavá – jak se bude pokračovat s úpravou vody na hřbitově 



 

Žižka – původní záměr, vodovod stáhnout dovnitř hřbitova za zídku, udělat drenážní štěrkovou vpusť 

 

Ryšavá, Worbis – možnost podmáčení blízkých hrobů, kam bude odtékat voda 

 

Nekula, Žižka – shlédnout jiné hřbitovy, jak je toto řešeno  

 

Ing. Krejčí – před domem prasklá závlaha, podmáčení zídky 

 

Večeřa  - objevují se v obci místy olejové skvrny na silnici, měli by si řidiči dávat na toto pozor a kontrolovat  

                svoje vozy a stroje. Zbytečně se znečišťuje nejen obec, ale může to mít vliv i na spodní vody.   

 

 

 

 

 

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

 

 

 

V Těšeticích dne  08. 07. 2013 

 

 

 

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

    Ing. Zdeněk Nekula                                                                 ověřovatelé zápisu 

        starosta obce 


