
Z Á P I S  
o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 11. 03. 2013 v Těšeticích 

  
Starosta obce zahájil  3. 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. 19. – 23. 

 

19. Záznam 2013-02-04 z výrobního výboru na akci II/413, III/41316 Těšetice, průtah 

20. Investiční záměr – zpevněná plocha před sklepní uličkou (kaňon) 

21. Investiční záměr – zasíťování stavebních míst vč. komunikace na konci ulice „Pod Starou Vinicí“ 

22. Žádost o odkoupení pozemku (par. č. 270/3) 

23. Smlouva 1040003329/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému  

      břemenu (E.ON Distribuce, a.s.) 

     

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 Ryšavá Jana a Večeřa Ladislav, 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 –    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.   Zařazení dlouhodobého majetku č. 1/2013 (par. č. 22) 

03.   Zařazení dlouhodobého majetku č. 2/2013 (par. č. 171/1) 

04.   Zařazení dlouhodobého majetku č. 3/2013 (par. č. 172/1) 

05.   Zápis o vyřazení majetku č. 1/2013 (par. č. 171, 1.152m2) 

06.   Zápis o vyřazení majetku č. 2/2013 (par. č. 171, 1.065m2) 

07.   Zápis o vyřazení majetku č. 3/2013 (par. č. 719/ 1) 

08.   Souhlasné prohlášení (Hedvika Wirthová, par. č. 79/14) 



09.   Kupní smlouva (Hedvika Wirthová) 

10.   Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (Ing. Pavel Pelán, stavba: Místní komunikace Ke Královské, Těšetice) 

11.   Výpověď z pracovního poměru (ředitelka MŠ) 

12.   Žádost o individuální dotaci z rozpočtu JMK (dokončení hrubé stavby KD) 

13.   Žádost o grant z výzvy „Pro vodu v krajině 2013“ od Nadace Partnerství 

14.   Žádost o dotaci na rozvoj automatizace obecní knihovny a zavedení webových stránek knihovny (JMK a  

        Moravská knihovna 

15.   Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl č. VP_2013_22436 (OSA-Ochranný svaz  

        autorský pro práva dílům hudebním, o. s.) 

16.   Protokol č. 1 až 6 /2012 o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 

17.   Hospodaření obce Těšetice (hlavní a hospodářská činnost) k 28. 02. 2013 

18.   Rozpočtové opatření č. 3/2013 

19.   Záznam 2013-02-04 z výrobního výboru na akci II/413, III/41316 Těšetice, průtah 

20.   Investiční záměr – zpevněná plocha před sklepní uličkou (kaňon) 

21.   Investiční záměr – zasíťování stavebních míst vč. komunikace na konci ulice „Pod Starou vinicí“ 

22.   Žádost o odkoupení pozemku (p. č. 270/3) 

23.   Smlouva 1040003329/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  

        (E.ON Distribuce, a.s.) 

24.   Diskuse 

  

Návrh usnesení č. 1/3/2013 

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

 

Hlasování : pro –   7      , proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/3/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 2 

Zařazení dlouhodobého majetku č. 1/2013 (par. č. 22) 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacím  protokolem č. 1/2013 – inv. č. 0302 - (par. č.22, o výměře 607m2). 

 

Návrh usnesení č.  2/3/2013 

Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokol č. 1/2013 (parc. č. 22, o výměře 607m2).  

 

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

Usnesení č. 2/3/2013 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 3 

Zařazení dlouhodobého majetku č. 2/2013 (par. č. 171/1) 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazením dlouhodobého majetku č. 2/2013 – inv.č. 0303 - (parc. č. 171/1, o 

výměře 860m2).   

 

Návrh usnesení č. 3/3/2013 

Zastupitelstvo schvaluje zařazení dlouhodobého majetku č. 2/2013 (parc. č. 171/1, o výměře 860m2 ) 

 

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

Usnesení č. 3/3/2013 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 4 

Zařazení dlouhodobého majetku č. 3/2013 (par. č. 172/1) 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazením dlouhodobého majetku č. 3/2013 - inv. č. 0304 – zahrada (par. č. 172/1, 

o výměře 479m2). 

   

Návrh usnesení č. 4/3/2013  

Zastupitelstvo schvaluje zařazení majetku č. 3/2013 zahrada (par. č. 172/1,o výměře 479m2). 

 

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

Usnesení č. 4/3/2013 bylo schváleno. 



Bod č. 5 

Zápis o vyřazení majetku č. 1/2013 (par. č. 171, o výměře 1.152m2) 

Zastupitelé byli seznámeni se zápisem o vyřazení majetku inv. č. 0053, zápis o vyřazení č. 1/2013 

 (par. č. 171, o výměře 1.152m2). 

 
Návrh usnesení č.  5/3/2013 

Zastupitelstvo schvaluje zápis o vyřazení majetku č. 1/2013 (par. č. 171, o výměře 1.152m2). 

 

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

Usnesení č. 5/3/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 6  

Zápis o vyřazení majetku č. 2/2013 (par. č. 171, o výměře 1.065m2) 

Zastupitelé byli seznámeni se zápisem o vyřazení majetku inv. č. 0123, zápis o vyřazení č. 2/2013  

(par. č. 171, o výměře 1.065m2). 

 

Návrh usnesení č.  6/3/2013 

Zastupitelstvo schvaluje zápis o vyřazení majetku č. 2/2013 (par. č. 171, o výměře 1.065m2) 

 

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

Usnesení č. 6/3/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 7 

Zápis o vyřazení majetku č. 3/2013 (par. č. 719/ 1) 

Zastupitelé byli seznámeni se zápisem o vyřazení majetku inv. č. 0227, zápis o vyřazení č. 3/2013 (par. č. 719/ 1, 

o výměře 5.374m2). 

 

Návrh usnesení č.  7/3/2013 

Zastupitelstvo schvaluje zápis o vyřazení majetku č. 3/2013 (par. č. 719/1, o výměře 5.374m2) 

 

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

Usnesení č. 7/3/2013 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 8  

Souhlasné prohlášení (Hedvika Wirthová, par. č. 79/14) 

Zastupitelé byli seznámeni se souhlasným prohlášením Hedvika Wirthová , par. č. 76/14, z důvodu duplicitního 

zápisu na katastru na LV 559 pro k.ú. Těšetice u Znojma. 

  

Návrh usnesení č. 8/3/2013 

Zastupitelstvo schvaluje souhlasné prohlášení ve věci parc.č. 79/14 (uznání jednoznačného vlastníka) 

s Hedvikou Wirthovou v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 8/3/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 9  

Kupní smlouva (Hedvika Wirthová) 

Nebyl projednán, nejdříve je nutno vyčkat opravy na katastrálním úřadě ve věci parc.č. 79/14. 

 

 

Bod č. 10 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (Ing. Pavel Pelán, stavba: Místní komunikace Ke Královské, Těšetice) 

Aby mohla obec požádat a získat dotaci přes MAS Znojemské vinařství, je nutno posunout zahájení prací až po 

zaregistrování žádosti o dotaci. 

 

 



Návrh usnesení č. 10/3/2013 
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Ing. Pavlem Pelánem na stavbu „Místní komunikace 

ke Královské, Těšetice“ v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu (posunutí termínu zahájení prácí 

z důvodu možnosti podání žádosti o dotaci přes MAS Znojemské vinařství). 

 

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

Usnesení č. 10/3/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 11 

Výpověď z pracovního poměru (ředitelka MŠ) 

Zastupitelé byli seznámeni s podáním výpovědi z pracovního poměru ředitelky MŠ – p. Mikuláškové J. 

 

Návrh usnesení č.  11/3/2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o podané výpovědi z pracovního poměru od p. Mikuláškové Jany, 

pověřené vedením MŠ a bere na vědomí informaci o vyhlášeném výběrovém řízení na pozici ředitel/ředitelky 

MŠ Těšetice, příspěvková organizace. 

 

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

Usnesení č. 11/3/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 12 

Žádost o individuální dotaci z rozpočtu JMK (na dokončení hrubé stavby KD) 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem doplnit a rozdělit tento bod na 12a) Žádost o individuální dotaci z rozpočtu 

JMK (dokončení hrubé stavby KD a 12b) Žádost o dotaci z PRV z rozpočtu JMK na opravu střechy MŠ 

Těšetice. 

 

Návrh usnesení č.  12/3/2013 

Zastupitelstvo schvaluje rozdělení bodu č. 12 na 12a) a 12b). 

 

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

Usnesení č. 12a/3/2013 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 12a 

Žádost o individuální dotaci z rozpočtu JMK (dokončení hrubé stavby KD) 

Zastupitelé byli seznámeni s  žádostí o individuální dotaci z rozpočtu JMK (dokončení hrubé stavby KD). 

 

Návrh usnesení č.  12a/3/2013 

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o individuální dotaci ve výši 1 mil. Kč z rozpočtu JMK na dokončení 

hrubé stavby KD Těšetice. 

 

Hlasování : pro –    6       , proti –   0            , zdržel se – 1 - ing. Valentová           

Usnesení č. 12a/3/2013 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 12b 

Žádost o individuální dotaci z PRV z rozpočtu JMK (oprava střechy MŠ) 

Zastupitelé byli seznámeni s  žádostí o individuální dotaci z PRV z rozpočtu JMK (oprava střechy MŠ Těšetice). 

 

Návrh usnesení č.  12b/3/2013 

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z PRV z rozpočtu JMK na opravu střechy MŠ. 

 

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

Usnesení č. 12b/3/2013 bylo schváleno 

 

 

 

 



Bod č. 13 

Žádost o grant z výzvy „Pro vodu v krajině 2013“ od Nadace Partnerství  

Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o grant z výzvy „Pro vodu v krajině 2013“ od Nadace Partnerství – 

výsadby, které podpoří přirozené zadržování vody a protierozní funkce v krajině (např. liniové pásy podél cest a 

vodotečí). 

 

Návrh usnesení č. 13/3/2013 

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o grant z výzvy „Pro vodu v krajině 2013“ od Nadace Partnerství“. 

 

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

Usnesení č. 13/3/2013 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 14 

Žádost o dotaci na rozvoj automatizace obecní knihovny a zavedení webových stránek knihovny (JMK a  

Moravská zemská knihovna) 

Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o dotaci na rozvoj automatizace obecní knihovny a zavedení webových 

stránek. 

 

Návrh usnesení č.  14/3/2013 

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na rozvoj automatizace obecní knihovny a zavedení webových 

stránek (JMK a Moravská zemská knihovna).  

 

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

Usnesení č. 14/3/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 15 

Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl č. VP_2013_22436 (OSA-Ochranný svaz  

autorský pro práva dílům hudebním, o. s.) 

Zastupitelé byli seznámeni s licenční smlouvou o veřejném provozování hudebních děl č. VP_2013_22436 

(OSA-Ochranný svaz autorský pro práva dílům hudebním, o. s.. Autorská odměna činí Kč 1.534,00 vč. DPH. 

 

Návrh usnesení č.  15/3/2013 

Zastupitelstvo schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl č. VP_2013_22436 s OSA -

Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním o.s. v předloženém znění a pověřuje starostu 

k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 15/3/2013 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 16 

Protokol č. 1 až 6 /2012 o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku  

Zastupitelé byli seznámeni s protokoly č. 1-6/2012 o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku. 

Protokol č. 1/2012 – vysavač Moulinex – nefunkční – inv. č. 1-281 

                   2/2012 – varná konvice LCE 612 – nefunkční – inv. č. 1-289 

                   3/2012 – úklidový komplet – nefunkční – inv. č. 5-112 

                   4/2012 – křovinořez s příslušenstvím – nefunkční – inv. č. 9-020 

                   5/2012 – program ARCUS – evidence stravování – evidence stravování prováděna v novém  

                                  programu VIS Plzeň – inv.č. 1-321 

                   6/2012 – úřední deska – zrušeno z licenční smlouvy – inv. č. 1-346  

 

Návrh usnesení č. 16/3/2013 

Zastupitelstvo schvaluje protokoly č. 1-6/2012 o vyřazení dlouhodobého majetku. 

 

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

Usnesení č. 16/3/2013 bylo schváleno. 

 



Bod č. 17 

Hospodaření Obce Těšetice k 28.2.2013 (hlavní a hospodářská činnost) 

Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením Obce Těšetice k 28. 2. 2012 (hlavní a hospodářská činnost). 

  

Hlavní činnost                      k    28. 2. 2013  v Kč            

 

Příjmy                                              1.130.632,55               

Výdaje                                                634.787,00             

Rozdíl                                                 495.845,55                                 

 

 

Hospodářská činnost 

 

Příjmy                                               360.378,60               

Výdaje                                              412.897,80              

Rozdíl                                               - 52.519,20              

 

Peněžní zůstatek na účtu obce:        950.811,09        

Peněžní zůstatek na účtu HČ:          176.280,56       

 

Návrh usnesení č.  17/3/2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o hospodaření Obce Těšetice k 28.02.2013 (hlavní a hospodářská 

činnost). 

 

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

Usnesení č. 17/3/2013 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 18 

Rozpočtové opatření č. 3/2013 

Starosta seznámil zastupitele s obsahem rozpočtového opatření číslo 3/2013. 

Zvýšení příjmů                  60.500,-- 

Zvýšení výdajů                  60.500,-- 

Zvýšení financování                   0,--    

 

Návrh usnesení č.  18/3/2013 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013.  

 

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

Usnesení č. 18/3/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 19 

Záznam 2013-02-04 z výrobního výboru na akci II/413, III/41316 Těšetice, průtah  

Zastupitelé byli seznámeni s informacemi ze záznamu 2013-02-04 z výrobního výboru na akci II/413, III/41316 

Těšetice, průtah. Jedná se o kompletní návrh průtahu obcí s vyřešením navazujících dopravních ploch a 

chodníků. Připomínky od J. Ryšavé – požadavek na zjištění situace před domem č. p. 23, jak bude řešeno 

polohopisně a výškopisně včetně svodidel, řešení schodku, kanálu s vozovkou. 

 

Návrh usnesení č. 19/3/2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí záznam 2013-02-04 z výrobního výboru na akci II/413, III/41316 Těšetice, 

průtah a pověřuje starostu k projednání připomínek.  

 

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

Usnesení č. 19/3/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 20 

Investiční záměr – zpevněná plocha před sklepní uličkou (kaňon) 

Zastupitelé byli seznámeni s investičním záměrem – zpevněná plocha před sklepní uličkou (kaňon). 



 

Návrh usnesení č. 20/3/2013 

Zastupitelstvo schvaluje investiční záměr na zpevněnou plochu před sklepní uličkou (kaňon) a pověřuje starostu 

ke zpracování projektu, vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

 

Hlasování : pro –   5        , proti –    0            , zdržel se – 2 – Ryšavá, ing. Valentová          

Usnesení č. 20/3/2013 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 21 

Investiční záměr – zasíťování stavebních míst vč. komunikace na konci ulice „Pod Starou Vinicí“ 

Zastupitelé byli seznámeni s investičním záměrem na zasíťování stavebních míst vč. komunikace na konci ulice 

„Pod Starou Vinicí“ 

 

Návrh usnesení č. 21/3/2013 

Zastupitelstvo schvaluje investiční záměr - zasíťování stavebních míst vč. komunikace na konci ulice „Pod 

Starou Vinicí“ a pověřuje starostu ke zpracování územní studie, vyřízení územního rozhodnutí a stavebního 

povolení . 

 

Hlasování : pro –   6        , proti –    0            , zdržel se – 1 – ing. Valentová          

Usnesení č. 21/3/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 22 

Žádost o odkoupení pozemku (p. č. 270/3) 

Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o odkoupení pozemku (p. č. 270/3) 

 

Návrh usnesení č. 22/3/2013 

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na ÚZSVM na odkoupení pozemku par. č. 270/3 ve vlastnictví ČR – 

kupující Obec Těšetice. 

 

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

Usnesení č. 22/3/2013 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 23 

Smlouva 1040003329/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  

(E.ON Distribuce, a.s.) 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním smlouvy 1040003329/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a. s.. 

 

Návrh usnesení č. 23/3/2013 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu 1040003329/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemenu s E.ON Distribuce, a. s. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 23/3/2013 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 24 

Diskuse  

Ing. Nekula – oslovit p. Kyjovského – řešení udržování pozemků pod silnicí 

- strategie rozvoje lidských zdrojů JMK  - více informací lze získat na webových stránkách JMK 

- setkání starostů JMK – některé malé obce jsou při dělení daní (RUD) na tom hůře 

- Světový den vody – VAS Znojmo 

- Jednání se zástupci České spořitelny – získání úvěru pro financování zastřešení KD, snížení 

úrokové sazby 

- RENOV – návrh dodatku na dokončení, předáno JUDr. Feichtingerovi, čekáme na nabídku 

konečné ceny 

- obec si musela založit účet u ČNB (nařízení ministerstva financí pro všechny obce) 



- ústní jednání s Vaculovými o prodeji předzahrádky  + zápis z tohoto jednání 

Ryšavá –   ve skruži na vodu u hřbitova hozena mrtvá kočka 

- rozházeny sáčky na exkrementy  

- v hasičce nedrží plyn, zhasíná  

Žižka – bude vyčištěno, sáčky posbírány 

- Jubilanti 

- Setkání se zástupci .A.S.A. – navýšení cen o rozdíl v DPH 

- 6. dubna 2013 – svoz nebezpečného odpadu od 16.00 – 16.50 hod. před OÚ 

- 24.3.2013 Setkání důchodců ve 14.30 hod. 

- J. Kocmánková poslala mailem dopis – reakce na usnesení zastupitelstva  

Zastupitelé – odpověď byla dostatečná - zaslána dle usnesení zastupitelstva –  

                      usnesení č. 22/1/2013 - zastupitelstvo schvaluje řešení otázky stromů a keřů na hřbitově v    

                      rámci celkové rekonstrukce hřbitova. 

Večeřa – dotaz na stav fotbalových v kabin po zimě 

Worbis – žádost o dotaci hasiči na auto – zkusit sehnat sponzory – auto devítimístné 

- v úmyslu založit hasičský dětský oddíl  

Žižka – možnost řešení vodovodu při opravě průtahu v obce – zokruhování před domem p.Hanzalové, 

             oprava před domem rodiny Krejčích, včetně řešení kanálu povrchové vody. 

Ryšavá – zjištění situace před domem č. p. 23, jak bude řešeno polohopisně a výškopisně včetně svodidel-řešení    

                schodku, kanálu s vozovkou. 

 

 

 

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

 

 

 

V Těšeticích dne 11. 3. 2013 

 

 

 

 

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

    Ing. Zdeněk Nekula                                                                 ověřovatelé zápisu 

        starosta obce 


