
Z Á P I S  
o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 10. 06. 2013 v Těšeticích 

  
Starosta obce zahájil  6. 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. 15. – 19. 

 

15. Odpověď na výzvu dle usnesení 28/5/2013 

16. Kupní smlouva (kupující manželé Petr Vacula a Petra Vaculová, par.č. 79/4 a 79/5) 

17. Návrhy znaku obce 

18. Pečovatelské byty 

19. Ukončení smlouvy s PIONS, s.r.o. 

 

 

 

     

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 Pavel Worbis a Ing. Krejčí Miroslav, 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  

Pavla Worbise a Ing. Krejčího Miroslava. 

 

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. Výsledek výběrového řízení na dodavatele zastřešení Víceúčelového zařízení Těšetice  

03. Rozpočtové opatření č. 6/2013 

04. Dopravní značení v ulici Ruská 



05. Zařazení dlouhodobého majetku č. 10/2013 (par.č. 80/3) 

06. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 19028/13/ORR (oprava střechy MŠ Těšetice) 

07. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce Těšetice, okres Znojmo 

08. Schválení závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2012 

09. Zápis z jednání valné hromady MAS Znojemské vinařství, o.s. konané 29.04.2013 

10. Zápis z jednání valné hromady Svazku znojemských vinařských obcí DANÍŽ konané 16.05.2013 

11. Doplnění výstroje a výzbroje vč. provozních potřeb pro SDH Těšetice 

12. XIII. Sněm Svazu měst a obcí ČR 

13. Hospodaření obce Těšetice k 31.05.2013 (hlavní a hospodářská činnost) 

14. Rozpočtový výhled 2013 - 2022  

15. Odpověď na výzvu dle usnesení 28/5/2013 

16. Kupní smlouva (kupující manželé Petr Vacula a Petra Vaculová, par.č. 79ú4 a 79/5) 

17. Návrhy znaku obce 

18. Pečovatelské byty 

19. Ukončení smlouvy s PIONS, s.r.o. 

20. Diskuse 

 

Návrh usnesení č. 1/6/2013 

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

 

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

 

Bod č. 2 

Výsledek výběrového řízení na dodavatele zastřešení Víceúčelového zařízení Těšetice  

Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem výběrového řízení na dodavatele zastřešení Víceúčelového zařízení 

Těšetice.   

1. OSP spol. s r.o.                                     Kč bez DPH  2.509.254,--    

2. Jaroslav Petr, Výrovice                                                                        2.649.959,-- 

3. Pozemní stavby Znojmo, s.r.o.                                                             2.872.464,-- 

4. Roman Arbeiter, stavební huť, s.r.o.                                                    3.417.453,--      

 

Návrh usnesení č.  2/6/2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek výběrového řízení na dodavatele na dodavatele zastřešení 

Víceúčelového zařízení Těšetice a jako nejlevnější schvaluje nabídku společnosti OSP spol. s r.o. s cenou Kč 

2.509.254,-- Kč bez DPH a schvaluje smlouvu o dílo u společnosti OSP spol. s r.o v předloženém znění a 

pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 2/6/2013 bylo schváleno.  

 

Bod č. 3 

Rozpočtové opatření č. 6/2013 

Zastupitelé byli seznámeni s Rozpočtovým opatřením č. 6/2013. 

Příjmy                   zvýšení                   7.400,-- 

Výdaje                  zvýšení            4.007.400,-- 

 

Zvýšení financování                     4.000.000,--    (úvěr)      

 

Návrh usnesení č. 3/6/2013 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.6/2013. 

 

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

Usnesení č. 3/6/2013 bylo schváleno. 



 

 

 

 

 

Bod č. 4 

Dopravní značení v ulici Ruská 

Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o řešení situace v ulici Ruská, umístění značky „ Zákaz vjezdu motorových 

vozidel nad 3,5 t“  a umístění zpomalovacích pruhů – retardéry. Po přečtení žádosti, probíhala diskuse 

zastupitelů, kteří vyjádřili své názory na tento problém. Zastupitelé se k této situaci vyjádřili s rozhodnutím, že 

tato ulice je obousměrná a na základě zákona o pozemních komunikacích, by měla být tato ulice volně 

průjezdná, aniž by se toto muselo řešit nějakou zákazovou značkou, protože ulice je obousměrná. Není tedy 

možné, aby ulice, kde je obousměrný provoz, byla neustále zaplněná parkujícími auty a znemožňuje volný 

průjezd touto ulicí. Komunikace konstrukčně splňuje nosnost nákladních vozidel.  Pokud by byla ulice volně 

průjezdná a občané by parkovali svými vozy mimo vozovku, tak i nákladní auta by touto ulicí projížděla bez 

problémů a nemusela by projíždět někdy i po chodníku. Komunikace nebyla zbudována, jako parkovací plocha. 

Je zde možné omezit průjezd nákladních vozidel zákazovou značnou do 3,5 t, ale v kombinaci i se značkou 

„Zákaz stání“. Občané musí využívat více své vjezdy k domovům, nebo plochu před svými domy. 

 

Návrh usnesení č. 4/6/2013  

Zastupitelstvo pověřuje místostarostu k projednání dodržování pravidel silničního provozu s občany v ulici 

Ruská. 

 

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

Usnesení č. 4/6/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 5 

Zařazení dlouhodobého majetku č. 10/2013 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazením dlouhodobého majetku – číslo parcely č. 80/3 o výměře 28m2. 

 

Návrh usnesení č.  5/6/2013 

Zastupitelstvo schvaluje zařazení dlouhodobého majetku č. 10/2013 (par .č. 80/3)   

 

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

Usnesení č. 5/6/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 6  

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 19028/13/ORR (oprava střechy MŠ Těšetice) 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním smlouvy o poskytnutí dotace ve výši Kč 200.000,-- z rozpočtu JMK č. 

19028/13/ORR (oprava střechy MŠ Těšetice). 

 

Návrh usnesení č.  6/6/2013 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 19028/13/ORR 

s Jihomoravským krajem v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 6/6/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 7 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce Těšetice, okres Znojmo 

Zastupitelé byli seznámeni se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce Těšetice, okres 

Znojmo. V hospodaření obce Těšetice za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

Návrh usnesení č.  7/6/2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce Těšetice, okres 

Znojmo. 

 

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

Usnesení č. 7/6/2013 bylo schváleno. 

 



 

 

 

 

Bod č. 8  

Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2012 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2012. 

 

Návrh usnesení č. 8/6/2013 

Zastupitelstvo obce projednalo na svém zasedání Závěrečný účet obce Těšetice za rok 2012 a v souladu 

s ustanovením §17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, schvaluje celoroční 

hospodaření obce Těšetice včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Těšetice za rok 2012 a to  

bez výhrad. Návrh závěrečného účtu byl  bez připomínek projednán a schválen zastupitelstvem obce Těšetice 

ze dne 10.06.2013 usnesením č. 8/6/2013. Po schválení v zastupitelstvu obce se návrh závěrečného účtu stává 

„Závěrečným účtem obce Těšetice za rok 2012“. 

 

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

Usnesení č. 8/6/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 9  

Zápis z jednání valné hromady MAS Znojemské vinařství, o.s. konané 29.04.2013 

Zastupitelé byli seznámeni se zápisem z jednání valné hromady MAS Znojemské vinařství, a.s. konané 29. 04. 

2013. Byla vedena diskuse k zachování členství, zda je pro obec přínosem. Zastupitelé se shodli, zachovat 

členství v MAS Znojemské vinařství o.s.  

 

Návrh usnesení č. 9/6/2013 
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání valné hromady MAS Znojemské vinařství, a..s. konané 29. 04. 

2013 a schvaluje zachování členství. 

 

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

Usnesení č. 9/6/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 10 

Zápis z jednání valné hromady Svazku znojemských vinařských obcí DANÍŽ konané 16.05.2013 

Zastupitelé byli seznámeni se zápisem z jednání valné hromady Svazku znojemských obcí Daníž ze dne 16. 05. 

2013. 

 

Návrh usnesení č. 10/6/2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání valné hromady Svazku znojemských vinařských obcí Daníž 

konané dne 16. 05. 2013. 

 

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

Usnesení č. 10/6/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 11 

Doplnění výstroje a výzbroje vč. provozních potřeb pro SDH Těšetice 

Zastupitelé byli seznámeni se záměrem doplnění výstroje a výzbroje pro SDH Těšetice pro rok 2013 dle 

předložených nabídek cca Kč 26.000,-- a informaci od zastupitele a člena SDH Těšetice Pavla Worbise o zásahu 

SDH Těšetice při požáru ze dne 22.05.2013. 

 

Návrh usnesení č.  11/6/2013 

Zastupitelstvo schvaluje doplnění výstroje a výzbroje vč. pracovních potřeb SDH Těšetice pro rok 2013 dle 

předloženého návrhu v hodnotě Kč 26.000,-- a bere na vědomí informaci o zásahu SDH Těšetice při požáru 

22.05.2013 

 

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

Usnesení č. 11/6/2013 bylo schváleno. 

 

 

 



 

 

 

 

Bod č. 12 

XIII. Sněm Svazu měst a obcí ČR, 

Zastupitelé byli seznámeni s konáním a průběhem XIII. Sněmu Svazu měst a obcí ČR, který se konal 6. A 7. 

června 2013 na výstavišti v Českých Budějovicích. Bylo připraveno několik témat, např. problematika veřejných 

zakázek, reformy veřejné správy, reforma financování regionálního školství, reorganizace České pošty. 

 

Návrh usnesení č.  12/6/2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí konání XIII. Sněmu Svazu měst a obcí ČR 

 

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

Usnesení č. 12/6/2013 bylo schváleno 

 

Bod č. 13 

Hospodaření obce Těšetice k 31.05.2013 (hlavní a hospodářská činnost) 

Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením Obce Těšetice k 31.5. 2013 (hlavní a hospodářská činnost). 

  

Hlavní činnost                      k    31. 5. 2013  v Kč            

 

Příjmy                                               2.376.119,73               

Výdaje                                              1.775.380,12           

Rozdíl                                                  600.739,61                              

 

Hospodářská činnost 

 

Příjmy                                                 982.363,80        

Výdaje                                                909.244,66           

Rozdíl                                                   73.119,14              

 

Peněžní zůstatek na účtu obce:       1.039.513,45  

Peněžní zůstatek na účtu HČ:            299.055,07  

 

Návrh usnesení č.  13/6/2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o hospodaření Obce Těšetice k 31.05.2013 (hlavní a hospodářská 

činnost). 

 

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

Usnesení č. 13/6/2013 bylo schváleno. 

 
Bod č. 14 

Rozpočtový výhled 2013 - 2022  

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým výhledem na rok 2013 až 2022.  

 

Návrh usnesení č.  14/6/2013 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na roky 2013 – 2022. 

 

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

Usnesení č. 14/6/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 15 

Odpověď na výzvu dle usnesení 28/5/2013 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním odpovědi od p. Mgr. Jelínkové na výzvu dle usnesení 28/5/2013 

 

Návrh usnesení č.  15/6/2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci místostarosty ve věci zajištění větrání šaten fotbalisttů a pověřuje 

místostarostu k průběžné kontrole plnění všech povinností vyplývající z nájemní smlouvy s ARES96, s.r.o. na 

sportovní areál. 



 

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

Usnesení č. 15/6/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 16 

Kupní smlouva (kupující manželé Petr Vacula a Petra Vaculová, par.č. 79/4 a 79/5) 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním kupní smlouvy - kupující manželé Petr Vacula a Petra Vaculová, par.č. 

79/4 o výměře 77m2 a 79/5 o výměře 38m2 , za 30,-- Kč/m2, tj. cena celkem Kč 3.450,--. 

 

Návrh usnesení č.  16/6/2013 

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu s kupujícími manžely Petrem Vaculou a Petrou Vaculovou ( par. č. 79/4 

a 79/5) v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 16/6/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 17 

Návrhy znaku obce  

Starosta předložil zastupitelům možné návrhy znaku obce Těšetice. Zastupitelé se shodli, že je potřeba, aby se 

k tomuto tématu vyjádřili i ostatní občané obce.  

 

Návrh usnesení č. 17/6/2013 

Zastupitelstvo pověřuje zastupitele k individuálnímu projednání s občany a pověřuje starostu k informovanosti 

občanů v obecním zpravodaji, k podání námětů na znak obce Těšetice. 

 

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

Usnesení č. 17/6/2013 bylo schváleno 

 
Bod č. 18 

Pečovatelské byty  

Zastupitelé byli seznámeni s možností získání financí z Podprogramu „Podpora výstavby podporovaných bytů“ k 

vybudování pečovatelských bytů. Cílem podpory je poskytnout bydlení osobám, které mají ztížený přístup 

k získání bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní 

stav nebo sociální okolnosti jejich života. 

 

Návrh usnesení č.  18/6/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR na výstavbu pečovatelských bytů. 

 

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

Usnesení č. 18/6/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 19 

Ukončení smlouvy s PIONS, s.r.o. 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem na ukončení rámcové smlouvy, č.  CC/11/27  uzavřenou mezi Obcí 

Těšetice a PIONS s.r.o. ze dne 25.07.2011,  s účinností od 1.10.2011 dohodou k 30.06.2013. 

  

Návrh usnesení č. 19/6/2013 

Zastupitelstvo schvaluje ukončení rámcové smlouvy o zpracování grantových projektů č. CC/11/27 dohodou se 

společností PIONS s.r.o. v předloženém znění a pověřuje starostu k dalšímu jednání s PIONS ve věci nabídky 

služeb v programu podpory bydlení (dotace MMR). 

 

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

Usnesení č. 19/6/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 20 

Diskuse  

 

Ing. Krejčí – silnice Těšetice – Znojmo realizace opravy 

 

Ing. Nekula – bude se podávat žádost o dotaci, pravděpodobný začátek, jaro 2014-2015 



 

Worbis – informace o přistavení kontejnerů v ulici 

 

Žižka – z důvodu zdržení výběrového řízení u EKO-KOMU, nejspíš konec srpna 

 

Worbis – jaké jsou podmínky pro vybourání ocelových nádrží u Kapilanu 

     

Ing. Nekula – jako předchozí nabídka pro fotbalisty   

 

Worbis – energie – možnost získání slev i pro občany obce, v případě odebírání komodit od jednoho odběratele 

 

Nekula – zatím je to ve fázi  zjišťování, kdo by měl o tuto službu zájem 

 

Žižka –       -      Jubilanti 

                   -      rodinný sociální asistent – Oblastní charita Znojmo 

- v obci byly opět zjištěny případy vandalismu se škodou na soukromém majetku 

Ing. Nekula – nahlásit písemně, potom se bude řešit u přestupkové komise, nebo přímo se obrátit na Policii ČR,   

                       když se to týká soukromého majetku občanů 

 

 

 

 

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 21.16 hodin. 

 

 

 

V Těšeticích dne 10. 06. 2013 

 

 

 

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

    Ing. Zdeněk Nekula                                                                 ověřovatelé zápisu 

        starosta obce 


