
Z Á P I S  
o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích 

  
Starosta obce zahájil 1. 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. – 23. 

 

16. Žádost o finanční příspěvek na masopust (SDH Těšetice) 

17. Usnesení z jednání valné hromady ZSO VAK Znojemsko konané 18. 12. 2012 

18. Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě o zpracování grantových projektů č. CC/11/27 

19. Zřízení účtu u ČNB 

20. Dražební vyhláška č. j. 121 EX 4/09-40 

21. Záměr na koupi pozemku par. č. 320/19 

22. Návrh řešení k usnesení ZO č. 17/13/2012  

23. II/413 Prosiměřice-Suchohrdly, extravilány – Žádost o vyjádření k navrženým objízdným trasám 

(DOPRAVOPROJEKT Ostrava  spol. s r.o.) 

     

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. Krejčí Miroslav, Ryšavá Jana, 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. Miroslava Krejčího a  Janu Ryšavou. 

 

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.   Zařazovací protokol č. 2012/35 (komunikace podél sportovního areálu) 

03.   Zařazovací protokol č. 2012/36 (komunikace ke hřbitovu – I.etapa) 

 

04.   Zápis o vyřazení majetku č. 6/2012 (parcela st. 23) 



05.   Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí  

        příspěvku č. BZN-VN-35/2012 ze dne 31. 07. 2012 (Úřad práce ČR) 

06.   Žádost o poskytnutí grantu na výsadbu zeleně (Nadace Partnerství) 

07.   Žádost o poskytnutí dotace na Těšetický košt (Vinařský fond)  

08.   Žádost o poskytnutí dotace na rekonstrukci místní komunikace v ulici ke Královské (Jihomoravský kraj) 

09.   Žádost o poskytnutí dotace na úroky z úvěrů (Jihomoravský kraj) 

10.   Žádost o poskytnutí dotace na SDH Těšetice (Jihomoravský kraj) 

11.   Žádost o poskytnutí dotace na oblast sportu a volného času (Jihomoravský kraj) 

12.   Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce v rámci přímé podpory sportovních    

        aktivit (TJ Těšetice) 

13.   Oprava sklepů 

14.   Rozpočtové opatření č. 1/2013 

15.   Hospodaření obce hlavní a hospodářské činnosti k 31. 12. 2012 

16.   Žádost o finanční příspěvek na masopust (SDH Těšetice) 

17.   Usnesení z jednání valné hromady ZSO VAK Znojemsko konané 18. 12. 2012 

18.   Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě o zpracování grantových projektů č. CC/11/27 

19.   Zřízení účtu u ČNB 

20.   Dražební vyhláška č. j. 121 EX 4/09-40 

21.   Záměr na koupi pozemku par. č. 320/19 

22.   Návrh řešení k usnesení ZO č. 17/13/2012  

23.   II/413 Prosiměřice-Suchohrdly, extravilány – Žádost o vyjádření k navrženým objízdným trasám  

        (DOPRAVOPROJEKT Ostrava  spol. s r.o.) 

24.   Diskuse 

  

Návrh usnesení č. 1/1/2013 

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

 

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

  

 

Bod č. 2 

Zařazovací protokol č. 2012/35 (komunikace podél sportovního areálu) 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacím protokolem č. 2012/35 - komunikace podél sportovního areálu - PC 

354.874,53 Kč. 

 

Návrh usnesení č.  2/1/2013 

Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokol č. 2012/35 – komunikace podél sportovního areálu.  

 

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

Usnesení č. 2/1/2013 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 3 

Zařazovací protokol č. 2012/36 (komunikace ke hřbitovu – I. etapa) 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacím protokolem č. 2012/36 komunikace ke hřbitovu – I. etapa - PC 

1.025.846,17 Kč.   

 

Návrh usnesení č. 3/1/2013 

Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokol č. 2012/36 (komunikace ke hřbitovu – I.etapa) 

 

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

Usnesení č. 3/1/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 4 

Zápis o vyřazení majetku č. 6/2012 (parcela st. 23) 

Zastupitelé byli seznámeni se zápisem o vyřazení majetku č. 6/2012 (parcela st. 23), oprava chyby v katastru 

nemovitostí na základě oznámení č. OR-857/2012. 

Návrh usnesení č. 4/1/2013  

Zastupitelstvo schvaluje zápis o vyřazení majetku č. 6/2012 (parcela č. st. 23). 



 

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

Usnesení č. 4/1/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 5 

Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí  

příspěvku č. BZN-VN-35/2012 ze dne 31. 07. 2012 (Úřad práce ČR) 

Zastupitelé byli seznámeni s Dodatkem č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BZN-VN-35/2012 ze dne 31. 07. 2012 s Úřadem  práce ČR na 1 

pracovní místo do 31.07.2013. 

 

Návrh usnesení č.  5/1/2013 

Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 

prací a poskytnutí příspěvku č. BZN-VN-35/2012 ze dne 31. 07. 2012 s Úřadem práce České republiky 

v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 5/1/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 6  

Žádost o poskytnutí grantu na výsadbu zeleně (Nadace Partnerství) 

Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o poskytnutí grantu na výsadbu zeleně z Nadace Partnerství. 

 

Návrh usnesení č.  6/1/2013 

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o poskytnutí grantu od Nadace Partnerství na výsadbu zeleně. 

 

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

Usnesení č. 6/1/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 7 

Žádost o poskytnutí dotace na Těšetický košt (Vinařský fond)  

Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o poskytnutí dotace na Těšetický košt  z Vinařského fondu. 

 

Návrh usnesení č.  7/1/2013 

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na Těšetický košt  z Vinařského fondu na Těšetický 

košt. 

 

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

Usnesení č. 7/1/2013 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 8  

Žádost o poskytnutí dotace na rekonstrukci místní komunikace v ulici ke Královské (Jihomoravský kraj) 

Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o poskytnutí dotace na rekonstrukci místní komunikace v ulici ke 

Královské z rozpočtu Jihomoravského kraje. 

  

Návrh usnesení č. 8/1/2013 

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci místní komunikace v ulici ke 

Královské z rozpočtu Jihomoravského kraje. 

 

 

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

Usnesení č. 8/1/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 9  

Žádost o poskytnutí dotace na úroky z úvěrů (Jihomoravský kraj) 

Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o poskytnutí dotace na úroky z úvěrů z rozpočtu Jihomoravského kraje. 

 



Návrh usnesení č.  9/1/2013  

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na úroky z úvěrů z rozpočtu Jihomoravského kraje. 

 

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

Usnesení č. 9/1/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 10 

Žádost o poskytnutí dotace na SDH Těšetice (Jihomoravský kraj) 

Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o poskytnutí dotace na SDH Těšetice z rozpočtu Jihomoravského kraje. 

 

Návrh usnesení č. 10/1/2013 
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na SDH Těšetice z rozpočtu Jihomoravského kraje. 

 

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

Usnesení č. 10/1/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 11 

Žádost o poskytnutí dotace na oblast sportu a volného času (Jihomoravský kraj) 

Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o poskytnutí dotace na oblast sportu a volného času  z rozpočtu 

Jihomoravského kraje. 

 

Návrh usnesení č.  11/1/2013 

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na oblast sportu a volného času z rozpočtu 

Jihomoravského kraje. 

 

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

Usnesení č. 11/1/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 12 

Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce v rámci přímé podpory 

sportovních aktivit (TJ Těšetice) 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce 

v rámci přímé podpory sportovních aktivit (TJ Těšetice) pro rok 2013 ve výši Kč 60.000,--. Finanční příspěvek 

bude poskytnut ve dvou splátkách, 1. splátka k 31. 3.2013 Kč 30.000,--, 2. splátka k 31. 7.2013 ve výši 30.000,--

.  

Návrh usnesení č.  12/1/2013 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce v rámci přímé 

podpory sportovních aktivit s TJ Těšetice v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 12/1/2013 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 13 

Oprava sklepů  

Zastupitelé byli seznámeni s pokračováním akce Oprava sklepů v roce 2013. Vyčleněno 50.000,-- Kč / rok na 

období 2011 – 2014 na opravu vzhledu čelních stěn sklepů/lisoven, jejich oken, dveří, chodníku před čelní 

stěnou, označení sklepů (nápisy, vývěsné štíty). Pověřuje komisi ve složení – Pavel Worbis, Leoš Musil a 

Zdeněk Kantor k předložení návrhu podmínek poskytnutí příspěvku při dodržení parametrů“ 

- max. příspěvek 5.000,-- Kč 

- spoluúčast vlastníka/dlouhodobého nájemce min. 50% 

- fotodokumentace před a po realizací opravy 

- výplata příspěvku po realizaci a doložení dokladů o nákupu materiálu (provedení prací) 

- závazek min. 5 let údržby 

- priorita – ul. Hlavní 

- cílem akce je zlepšení celkového vzhledu obce 

 

Návrh usnesení č. 13/1/2013 

Zastupitelstvo schvaluje podporu na opravu sklepů v obci Těšetice pro rok 2013 (dle přílohy). 



 

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

Usnesení č. 13/1/2013 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 14 

Rozpočtové opatření č. 1/2013 

Starosta seznámil zastupitele s obsahem rozpočtového opatření číslo 1/2013. 

Zvýšení příjmů                  181.500,-- 

Zvýšení výdajů                  192.600,-- 

Zvýšení financování           11.100,--   - použití zůstatku z roku 2012 

 

Návrh usnesení č.  14/1/2013 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013.  

 

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

Usnesení č. 14/1/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 15 

Hospodaření obce Těšetice k 31.12.2012 (hlavní a hospodářská činnost) 

Zastupitelé byli seznámeni s předběžnými výsledky hospodaření Obce Těšetice k 31. 12. 2012 (hlavní a 

hospodářská činnost). 

  

Hlavní činnost                      k    31. 12. 2012 v Kč            

Příjmy                                        6.413.411,03               

Výdaje                                       6.248.729,27             

Rozdíl                                         +164.681,76                                 

 

Hospodářská činnost 

Příjmy                                        2.569.564,76               

Výdaje                                       2.562.062,56               

Rozdíl                                           +  7.502,20               

 

Peněžní zůstatek na účtu obce:    665.346,01        

Peněžní zůstatek na účtu HČ:      260.634,36         

 

Návrh usnesení č.  15/1/2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí předběžné výsledky hospodaření obce Těšetice k 31.12.2012 (hlavní a 

hospodářská činnost). 

 

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

Usnesení č. 15/1/2013 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 16 

Žádost o finanční příspěvek na masopust (SDH Těšetice) 

Zastupitelé byli seznámeni se žádostí od SDH Těšetice na částku 5.000,-- Kč na uspořádání tradičního 

Masopustu 2013. 

 

Návrh usnesení č. 16/1/2013 

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,-- Kč SDH Těšetice na pořádání 

tradičního Masopustu 2013. 

 

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

Usnesení č. 16/1/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 17 

Usnesení z jednání valné hromady ZSO VAK Znojemsko konané 18. 12. 2012 

Zastupitelé byli seznámeni s usnesením z jednání valné hromady ZSO VAK Znojemsko konané 18. 12. 2012. 



Valná hromada schválila příspěvek obcí na činnost svazku pro rok 2013 ve výši 4.500,-- Kč na jeden hlas (obec 

Těšetice = 1 hlas), rozpočet svazku na rok 2013, rozpočtový výhled na r. 2014-2016. Valná hromada vzala na 

vědomí cenu vodného a stočného na rok 2013 – vodné 37,26 Kč bez DPH 

                                                                             stočné 30,16 Kč bez DPH 

 

Návrh usnesení č. 17/1/2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí usnesení z jednání valné hromady ZSO VAK Znojemsko konané 18. 12. 2012. 

 

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

Usnesení č. 17/1/2013 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 18 

Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě o zpracování grantových projektů č. CC/11/27 

Zastupitelé byli seznámeni s dodatkem č. 2 k rámcové smlouvě o zpracování grantových projektů č. CC/11/27 se 

společností PIONS s. r.o.. Dočasné přerušení rámcové smlouvy od 1. 1. 2013 - 30. 06. 2013 a opět obnovena od  

1. 7. 2013. 

 

Návrh usnesení č. 18/1/2013 

Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 2 k rámcové smlouvě o zpracování grantových projektů č. CC/11/27 se 

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

 

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

Usnesení č. 18/1/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 19 

Zřízení účtu u ČNB  

Zastupitelé byli seznámeni s informacemi z dopisu od  ministra financí Ing. Miroslava Kalouska, s nabytím 

účinnosti zákona č. 501/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, nutnosti a  

postupu při zřizování účtu u ČNB, který bude určen pro příjem dotací a návratných finančních výpomocí ze 

státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu. 

 

Návrh usnesení č. 19/1/2013 

Zastupitelstvo schvaluje zřízení běžného účtu u České národní banky – pobočka Brno včetně elektronického 

bankovnictví, schvaluje spoludisponenty starostu Ing. Zdeňka Nekulu, místostarostu Jindřicha Žižku a předsedu 

finančního výboru Pavla Worbise, pro administrativní úkony schvaluje účetní obce Věru Novákovou. 

 

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

Usnesení č. 19/1/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 20 

Dražební vyhláška č. j. 121 EX 4/09-40 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním Dražební vyhlášky č. j. 121 EX 4/09-40. Předmětem dražby jsou pozemky 

v KÚ Těšetice.  

 

Návrh usnesení č. 20/1/2013 

Zastupitelstvo schvaluje účast obce Těšetice na dražbě pozemků dle dražební vyhlášky č. j. 121 EX 4/09-40 

s max. podáním ve výši Kč 19.000,--. 

 

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

Usnesení č. 20/1/2013 bylo schváleno. 

Bod č. 21 

Záměr na koupi pozemku par. č. 320/19 

Zastupitelé byli seznámeni se záměrem na koupi pozemku par. č. 320/19 od manželů Hubatkových v ceně 170,-- 

Kč/m2, což činí celkem Kč 123.930,--. 

 

Návrh usnesení č. 21/1/2013 

Zastupitelstvo schvaluje záměr na koupi pozemku parcela č. 320/9 o výměře 729m2 za kupní cenu 170,-Kč/m2, 

tj. celkem Kč 123.930,-- od manželů Hubatkových. 

 



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

Usnesení č. 21/1/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 22 

Návrh řešení k usnesení ZO č. 17/13/2012  

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem řešení k usnesení ZO č. 17/13/2012. Stromy a keře na hřbitově se budou 

řešit v rámci celkové rekonstrukce hřbitova. 

 

Návrh usnesení č. 22/1/2013 

Zastupitelstvo schvaluje řešení otázky stromů a keřů na hřbitově v rámci celkové rekonstrukce hřbitova. 

 

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

Usnesení č. 22/1/2013 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 23 

II/413 Prosiměřice-Suchohrdly, extravilány – Žádost o vyjádření k navrženým objízdným trasám  

(DOPRAVOPROJEKT Ostrava  spol. s r.o.) 

Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o vyjádření k navrženým objízdným trasám Prosiměřice – Suchohrdly, 

z důvodu rekonstrukce stávající silnice II/413 mezi obcemi Prosiměřice-Těšetice a Těšetice-Suchohrdly. 

Předpokládaná délka výstavby je v cca 3 měsíce. Navržena objízdná trasa: Ve směru od obce Prosiměřice po sil. 

III/41313 s odklonem na silnici III/41317 až na sil. I/53 následně se doprava ze silnice I/53 odkloní na sil. II/408 

až do konce Suchohrdly. Zpřístupnění obce Těšetice je po z obce Bantice po sil. III/41316. Autobusová doprava 

bude vedena rovněž po této objízdné trase. 

 

Návrh usnesení č. 23/1/2013 

Zastupitelstvo schvaluje návrh objízdné trasy v rámci rekonstrukce silnice II/413 v úsecích Těšetice-Suchohrdly 

u Znojma a Těšetice-Prosiměřice a žádá o sdělení, popř. předložení návrhu řešení dopravní obslužnosti 

autobusovou dopravou pro obec Těšetice, distribučního centra společnosti Heineken v Těšeticích, skladů 

Pomona Těšetice a ostatních firem v obci. 

 

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

Usnesení č. 23/1/2013 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 24 

Diskuse  

Žižka – jubilanti 

- provedena výmalba kuchyně a částečně i jídelny ( fa Provádění Staveb Fibiger Jiří - Kč 17.967,--) 

- Akce - Dětský karneval – 3. 2. 2013 

                          Masopust             - 9. 2. 2013 

Večeřa – někteří lidé si stěžují na kvalitu vody, víceméně ti, kteří jsou na konci řádu 

Ing. Krejčí, Ing. Valentová – někdy také obsahuje více chlóru    

Žižka – bylo by dobré, pokud mají lidé problém s vodou, nahlásit na obecní úřad a nahlásí se to na VAS Znojmo,    

             p. Telekimu 

 

 

 

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 19.35 hodin. 

 

 

 

V Těšeticích dne 14. 1. 2013 

 

 

 

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

    Ing. Zdeněk Nekula                                                                 ověřovatelé zápisu 

        starosta obce 


