
Z Á P I S  
o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 18. 02. 2013 v Těšeticích 

  
Starosta obce zahájil  2. 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 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. Valentová Iva a Worbis Pavel, 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 a 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.   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny nebo zemního plynu (Optimum Energy,  

        s.r.o., číslo smlouvy 013863, 013873 a 013875) 

03.   Informace z  jednání o řešení dostavby hrubé stavby KD 

04.   Žádost o věcný dar či finanční příspěvek do tomboly na školní ples (ZŠ Prosiměřice) 

05.   Žádost o řešení duplicitního vlastnictví par. č. 79/14 v k. ú. Těšetice u Znojma (Hedvika Wirthová) 

06.   Návrh ceny na rozšíření veřejného osvětlení v ulici Ke Královské (Milan Jedlička) 

07.   Seminář k návrhu Zadání územního rozvoje Jihomoravského kraje  

08.   Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 8602714101 (Kooperativa pojišťovna, a.s.) 

09.   Kupní smlouva – parcela č. 320/9 (prodávající manželé Mgr. Miloslav Hubatka a Mgr. Lenka Hubatková) 

10.   Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2013 

11.   Souhlasné prohlášení – PO 19 (Obec Bantice)  

12.   Zpráva o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku za rok  

        2012 (Policie ČR) 

13.   Bezpečnostní řez (lípa u hasičské zbrojnice a u autobusové zastávky) 

14.   Hospodaření obce Těšetice k 31. 1. 2013 (hlavní a hospodářská činnost) 

15.   Schválení inventarizační zprávy za rok 2012 



16.   Veřejně prospěšné práce – žádost o podporu/dotaci (Úřad práce ČR) 

17.   MŠ Těšetice – vyúčtování dotace, výroční zpráva hospodaření školy za rok 2012, převod zisku do   

        rezervního fondu 

18.   Rozpočtové opatřeni č. 2/2013 

19.   Diskuse 

 

Návrh usnesení č. 1/2/2013 

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

 

Hlasování : pro –   7      , proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/2/2013 bylo schváleno. 

  

 

Bod č. 2 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny nebo zemního plynu (Optimum 

Energy, s.r.o., číslo smlouvy 013863, 013873 a 013875) 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny nebo 

zemního plynu Optimum Energy, s.r.o., číslo smlouvy 013863, 013873 a 013875) 

 

Návrh usnesení č.  2/2/2013 

Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny nebo zemního 

plynu, s dodavatelem Optimum Energy, s.r.o., ke smlouvám číslo 013863, 013873 a 013875, v předloženém 

znění a pověřuje starostu k podpisu.  

 

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

Usnesení č. 2/2/2013 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 3 

Informace z  jednání o řešení dostavby hrubé stavby KD  

Zastupitelé byli seznámeni s informací z jednání o řešení dostavby hrubé stavby KD a cenovou nabídkou od 

firmy Renov na zastřešení objektu KD Těšetice (Kč 3.307.440,--, sleva oproti původní nabídce činí 179.336,-- 

bez DPH). 

 

Návrh usnesení č. 3/2/2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí aktuální informaci z jednání o řešení dostavby hrubé stavby KD za celkovou 

cenu 3.307.440,-- Kč bez DPH, pověřuje starostu k předložení návrhu dodatku ke smlouvě o dílo z roku 1995se 

společností Renov vč. dohody o narovnání a návrh bude konzultován s JUDr. Feichtingerem, dále pověřuje 

starostu k jednání s ČS, a.s. o poskytnutí úvěru na financování této akce. 

 

Hlasování : pro –   5        , proti –    0            , zdržel se – 2  (pí Ryšavá, pí Ing.Valentová          

Usnesení č. 3/2/2013 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 4 

Žádost o věcný dar či finanční příspěvek do tomboly na školní ples (ZŠ Prosiměřice) 

Zastupitelé byli seznámeni se Žádostí o věcný dar či finanční příspěvek do tomboly na školní ples ZŠ 

Prosiměřice – konaného dne 22.02.2013. 

 

Návrh usnesení č. 4/2/2013  

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí věcného daru v hodnotě do 1.000,-- Kč do tomboly na školní ples ZŠ 

Prosiměřice. 

 

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

Usnesení č. 4/2/2013 bylo schváleno. 

 

 



Bod č. 5 

Žádost o řešení duplicitního vlastnictví par. č. 79/14 v k. ú. Těšetice u Znojma (Hedvika Wirthová) 
Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o řešení duplicitního vlastnictví par. č. 79/14 v k. ú. Těšetice u Znojma 

Hedvika Wirthová. 

 

Návrh usnesení č.  5/2/2013 

Zastupitelstvo schvaluje záměr na vydání jednostranného prohlášení, že Obec Těšetice byla nedopatřením 

zapsána jako vlastník pozemku vyznačeného jako par. č. 79/14 v k. ú. Těšetice u Znojma, že jediným vlastníkem 

je p. Wirthová Hedvika, nar. 15. 07. 1945. Dále schvaluje záměr na odkoupení pozemku  par. č. 79/14 o výměře 

177m2 za cenu 30,-- Kč/m2 a pověřuje starostu k předložení smlouvy o odkupu. 

 

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

Usnesení č. 5/2/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 6  

Návrh ceny na rozšíření veřejného osvětlení v ulici Ke Královské (Milan Jedlička) 

Zastupitelé byli seznámeni s cenovou nabídkou na rozšíření veřejného osvětlení v ulici Ke Královské (Milan 

Jedlička) – Kč 78.274,--. 

 

Návrh usnesení č.  6/2/2013 

Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku na rozšíření veřejného osvětlení v ulici Ke Královské od dodavatele 

elektromontážních prací – p. Milana Jedličky. 

 

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

Usnesení č. 6/2/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 7 

Seminář k návrhu Zadání územního rozvoje Jihomoravského kraje  

Zastupitelé byli seznámeni se pozvánkou na seminář k  návrhu Zadání územního rozvoje Jihomoravského kraje. 

 

Návrh usnesení č.  7/2/2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí pozvánku na seminář k návrhu Zadání zásad územního rozvoje Jihomoravského 

kraje. 

 

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

Usnesení č. 7/2/2013 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 8  

Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 8602714101 (Kooperativa pojišťovna, a.s.) 

Zastupitelé byli seznámeni s Dodatkem č. 2 k pojistné smlouvě č. 8602714101 (Kooperativa pojišťovna, a.s.) – 

snížení pojistného po vypuštění veřejné služby. 

 

Návrh usnesení č. 8/2/2013 

Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 8602714101 s Kooperativa pojišťovna, a.s., 

v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 8/2/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 9  

Kupní smlouva – parcela č. 320/9 (prodávající manželé Mgr. Miloslav Hubatka a Mgr. Lenka Hubatková) 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním Kupní smlouvy – na odkoupení parcely č. 320/9,  o výměře 729m2 za 

kupní cenu á 170,-- Kč/m2, celkem Kč 123930,--,  prodávající manželé Mgr. Miloslav Hubatka a Mgr. Lenka 

Hubatková. 

 

 



Návrh usnesení č.  9/2/2013  

Zastupitelstvo schvaluje Kupní smlouvu – na parcelu č. 320/9 (729m2, cena 170,-- Kč/m2) v předloženém znění 

a pověřuje starostu k podpisu s prodávajícími - Mgr. Miloslav Hubatka a Mgr. Lenka Hubatková, v předloženém 

znění a pověřuje starostu k podpisu.  

 

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

Usnesení č. 9/2/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 10 

Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2013 

Zastupitelé byli seznámeni s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2013. 

 

Návrh usnesení č. 10/2/2013 
Zastupitelstvo schvaluje Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2013. 

 

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

Usnesení č. 10/2/2013 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 11 

Souhlasné prohlášení – PO 19 (Obec Bantice)  

Zastupitelé byli seznámeni se zněním žádosti o souhlasné prohlášení – PO 19 (Obec Bantice). V návrhu přídělu 

pro k.ú. Těšetice o celkové výměře 16268m2, toto PO podle NP 92a přiděleno pro obec Bantice jako ½ platby o 

výměře 8134m2 a v NP 96 pro obec Těšetice jako 1/2 platby o výměře 8134m2. 

Podle údajů katastru dnes je – Obec Těšetice - vlastníkem pozemku parcely GP p.č. 5123 o výměře              

                                                                           8.134m2(dříve PO 19 v NP 96) 

                                                 Obec Bantice  - je podle návrhu přídělu NP 92a vlastníkem PO19 hřbitov 8134m2,    

                                                                           potvrzená KZEN 134/80. Tento pozemek není veden v souboru              

                                                                           popisných informací katastru nemovitostí.         

  

Návrh usnesení č.  11/2/2013 

Zastupitelstvo schvaluje souhlasné prohlášení ve věci PO 19 s Obcí Bantice v předloženém znění a uznává , že 

vlastníkem nově vzniklého pozemku 424/4 je Obec Bantice a pověřuje starostu k podpisu.  

 

Hlasování : pro –   3 – Nekula, Worbis, Žižka      , proti –   0            , zdrželi se – 4 – Ing.Krejčí,               

                                                                                                                   Ryšavá, Ing.Valentová, Večeřa           

Usnesení č. 11/2/2013 nebylo schváleno. 

 

 

Bod č. 12 

Zpráva o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku za 

rok 2012 (Policie ČR) 

Zastupitelé byli seznámeni se zprávou o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí 

veřejného pořádku za rok 2012 - Policie ČR. 

 

Návrh usnesení č.  12/2/2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí právu o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí 

veřejného pořádku za rok 2012. 

 

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

Usnesení č. 12/2/2013 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 13 

Bezpečnostní řez (lípa u hasičské zbrojnice a u autobusové zastávky) 

Zastupitelé byli seznámeni s navrhovaným bezpečnostním řezem lípy u hasičské zbrojnice a u autobusové 

zastávky. Předpokládaná cena rizikového řezu stromu u zastávky Kč 9.250,-- a u hasičské zbrojnice Kč 7.800,--. 

  

 



Návrh usnesení č. 13/2/2013 

Zastupitelstvo schvaluje provedení bezpečnostního řezu na lípě u hasičské zbrojnice a u autobusové zastávky. 

 

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

Usnesení č. 13/2/2013 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 14 

Hospodaření obce Těšetice k 31. 1. 2013 (hlavní a hospodářská činnost) 

Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením Obce Těšetice k 31. 1. 2012 (hlavní a hospodářská činnost). 

  

Hlavní činnost                      k    31. 1. 2013  v Kč            

 

Příjmy                                           545.105,55               

Výdaje                                          195.230,80            

Rozdíl                                           349.874,75                                 

 

Hospodářská činnost 

 

Příjmy                                           181.621,20               

Výdaje                                           206.900,96              

Rozdíl                                            -25.279,76             

 

Peněžní zůstatek na účtu obce:     807.965,76       

Peněžní zůstatek na účtu HČ:       214.559,92        

 

Návrh usnesení č.  14/2/2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce Těšetice k 31. 1. 2013 (hlavní a hospodářská činnost). 

 

 

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

Usnesení č. 14/2/2013 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 15 

Schválení inventarizační zprávy za rok 2012 

Zastupitelé byli seznámeni s inventarizační zprávou za rok 2012. 

 

Návrh usnesení č.  15/2/2013 

Zastupitelstvo schvaluje inventarizační zprávu za rok 2012. 

 

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

Usnesení č. 15/2/2013 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 16 

Veřejně prospěšné práce – žádost o podporu/dotaci (Úřad práce ČR) 

Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o podporu/dotaci od Úřadu práce ČR na veřejně prospěšné práce. 

 

Návrh usnesení č. 16/2/2013 

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o podporu/dotaci od Úřadu práce ČR  na 4 pracovní místa - veřejně 

prospěšné práce. 

 

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

Usnesení č. 16/2/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 17 

MŠ Těšetice – vyúčtování dotace, výroční zpráva hospodaření školy za rok 2012, převod zisku do   

rezervního fondu  



Zastupitelé byli seznámeni s vyúčtováním dotace, výroční zprávou hospodaření Mateřské školy Těšetice za rok 

2012 a návrhem na převod zisku do rezervního fondu. 

 

 Návrh usnesení č. 17/2/2013 

Zastupitelstvo schvaluje vyúčtování dotace, výroční zprávu hospodaření Mateřské školy Těšetice, příspěvková 

organizace za rok 2012 a převod zisku do rezervního fondu. 

 

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

Usnesení č. 17/2/2013 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 18 

Rozpočtové opatření č. 2/2013 

Starosta seznámil zastupitele s obsahem rozpočtového opatření číslo 2/2013. 

Zvýšení příjmů                              0,-- 

Zvýšení výdajů                  121.200,-- 

Zvýšení financování          121.200,--   - použití zůstatku z roku 2012 

 

Návrh usnesení č.  18/2/2013 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013.  

 

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

Usnesení č. 18/2/2013 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 19 

Diskuse  

Ing. Nekula – Agro Holý zaslal nabídku na pořízení zametacího kartáče + převodovky k VARI v celkové ceně  

                       Kč 37.500,--, doporučuji prozatím odložit pořízení na podzim 

- v naší obci proběhla Tříkrálová sbírka 2013 při níž se v naší obci vybralo 13.500,--, celkem na 

Znojemsku  1.566.365,-- Kč. 

- Investiční záměr extravilán, JMK může soutěží ušetřit až 40%, zkusí získat dotace, SUS silnice 

mezi obcemi Suchohrdly - Těšetice a Těšetice - Prosiměřice posunuta na podzim 

- v obci provedeny zkušební vrty pro zjištění složení podloží silnic,  vyřízení stavebního povolení 

- zkusíme zažádat o dotaci na cestu ke Královské 

 

Žižka – Jubilanti 

      Dětský karneval – byl změněn termín z důvodu chřipkové epidemii na 3. 3. 2013 

             Těšetický košt – 16.03.2013             

- bylo by dobré koupit dobrou sadu Gola, je potřeba, stávající je nevyhovující, nabídka cca 

2000,-- bez DPH 

 

Ing. Krejčí – dotaz na koncert 

Žižka – v neděli 24.2.2013 v kostele v 17.00 hod vystoupí Gospel 

 

Worbis – Masopust – vše proběhlo dobře, škoda, že na večerní zábavu u Vlků si nenašlo čas více lidí. I tak  

                                    zábava byla bezvadná, litovat mohou ti, co nebyli. 

- v neděli jsem viděl opět pobíhat volně psi nad hřbitovem po poli, byli světlí 

- pokud se bude zavírat školka, bylo by dobré upozornit rodiče nejen vyvěšením na nástěnce 

v MŠ, ale také zaslat SMS nebo mail 

- mám zájemce na post ředitelky v MŠ 

Žižka  - jediné řešení je, zaslat majitelům písemné napomenutí s možností udělení pokuty dle vyhlášky obce 

- přihlášení zájemkyně do konkurzu           

Ryšavá – v některých obcích mají Masopust rozložen do dvou dní. Jeden den chodí po obci a jiný den večer   

                mají zábavu 

 

 

 

 



Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 20.05 hodin. 

 

V Těšeticích dne 18. 2. 2013 

 

 

 

 

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

    Ing. Zdeněk Nekula                                                                 ověřovatelé zápisu 

        starosta obce 


