ZÁPIS
o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,
konaného dne 12. 08. 2013 v Těšeticích
Starosta obce zahájil 8. 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. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Těšetice, okres Znojmo za rok 2013
16. Žádost o příspěvek na tradiční posvícení 2013
17. Darovací smlouva (5.000,- Kč, dárce JUDr. Milan Kyjovský)
18. Příspěvek SDH Těšetice na úhradu ušlé mzdy (Filip Novák, úraz na cvičení hasičů, dlouhodobá pracovní
neschopnost)
19. Žádost o příspěvek na občerstvení účastníků srazu traktorů a zemědělské techniky
a že je přítomno 6 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni:

Ing. Miroslav Krejčí, Ing. Zdeněk Nekula, Jana Ryšavá, Ing. Iva Valentová, Ladislav
Večeřa, Pavel Worbis,

Omluveni:

Jindřich Žižka

Nepřítomni:
Hosté:
Zapisovatelem byl jmenován Pavel Worbis
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. Iva Valentová a Ing. Miroslav Krejčí, 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 Ing. Miroslava Krejčího.
Hlasování: pro – 6,
proti –
Usnesení bylo schváleno.

0,

zdržel se –

0

Starosta přednesl návrh programu zasedání ke schválení.
1. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
zastupitelstva obce)
2. Žádost o přestěhování garáží z areálu obce až v březnu 2014 (ARES 96, s.r.o.)
3. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy (Městys Prosiměřice)
4. Pojištění SDH Těšetice
5. Zápis o vyřazení majetku č. 6/2013 (par.č. 79/4)
6. Zápis o vyřazení majetku č. 7/2013 (par.č. 79/5)
7. Zařazovací protokol č. 2013/22 (stejnokroj PS II komplet s nápisem HASIČI)
8. Zařazovací protokol č. 2013/23 až 25 (hadice C52 zásahová 20 m)

9. Zařazovací protokol č. 2013/26 (sada hadic 4 x C42 a 3x B 65 zásahová)
10. Žádost o poskytnutí podpory Vinařským fondem (Těšetický košt 2014)
11. Revokace usnesení č. 19/6/2013 a dodatek č. 3 k Rámcové smlouvě o zpracování grantových projektů č.
CC/11/27 (PIONS s.r.o.)
12. Hospodaření obce Těšetice k 31.7.2013 (hlavní a hospodářská činnost)
13. Rozpočtové opatření č. 7/2013
14. Prodej nepotřebného materiálu (betonové střešní tašky – nabídky)
15. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Těšetice, okres Znojmo za rok 2013
16. Žádost o příspěvek na tradiční posvícení 2013
17. Darovací smlouva (5.000,- Kč, dárce JUDr. Milan Kyjovský)
18. Příspěvek SDH Těšetice na úhradu ušlé mzdy (Filip Novák, úraz na cvičení hasičů, dlouhodobá pracovní
neschopnost)
19. Žádost o příspěvek na občerstvení účastníků srazu traktorů a zemědělské techniky
20. Diskuse
Návrh usnesení č. 1/8/2013
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 1/8/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Žádost o přestěhování garáží z areálu obce až v březnu 2014 (ARES 96, s.r.o.)
Starosta navrhl vyhovět žádosti za úplatu – 10,- Kč/m2/den, nebo paušálně 2.000,- Kč/den.
Z řad zastupitelů vznesen protinávrh na zamítnutí žádosti a vyklizení sportovního areálu k datu ukončení
dlouhodobého pronájmu.
Návrh usnesení č. 2/8/2013
Zastupitelstvo požaduje ukončení nájemní smlouvy na sportovní areál s ARES 96, s.r.o. k 9.12.2013 a požaduje
vyklizení areálu k tomuto datu.
Hlasování : pro – 5 , proti – 0
Usnesení č. 2/8/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 1 (Nekula)

Bod č. 3
Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy (Městys Prosiměřice)
Od 1.1.2013 platí nová pravidla, proto předložena uvedená dohoda, platby za žáky budou obdobné jako
v minulých letech.
Návrh usnesení č. 3/8/2013
Zastupitelstvo schvaluje dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy s Městysem
Prosiměřice a předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 3/8/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
Pojištění SDH Těšetice
Sbor dobrovolných hasičů Těšetice má své IČ a subjektivitu. Obec je zřizovatel, ale SDH si musí samostatně
zařídit pojištění členů. Návrh, aby obec přispívala na pojištění SDH.
Návrh usnesení č. 4/8/2013
Zastupitelstvo pověřuje zastupitele Pavla Worbise k předložení nabídek na pojištění zásahové jednotky a
ostatních členů SDH Těšetice (zásah + cvičení).
Hlasování : pro – 6
proti – 0
Usnesení č. 4/8/2013 bylo schváleno.

, zdržel se –

0

Bod č. 5
Zápis o vyřazení majetku č. 6/2013 (par.č. 79/4)
Pozemek prodán manželům Vaculovým.
Návrh usnesení č. 5/8/2013
Zastupitelstvo schvaluje zápis o vyřazení majetku č. 6/2013 (par.č. 79/4).
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 5/8/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Zápis o vyřazení majetku č. 7/2013 (par.č. 79/5)
Pozemek prodán manželům Vaculovým.
Návrh usnesení č. 6/8/2013
Zastupitelstvo schvaluje zápis o vyřazení majetku č. 7/2013 (par.č. 79/5).
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 6/8/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 7
Zařazovací protokol č. 2013/22 (stejnokroj PS II komplet s nápisem HASIČI)
Pořizovací cena 1.265,66 Kč
Návrh usnesení č. 7/8/2013
Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokol č. 2013/22 (stejnokroj PS II komplet s nápisem HASIČI).
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 7/8/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Zařazovací protokol č. 2013/23 až 25 (hadice C52 zásahová 20 m)
Pořizovací cena 1.476,20 Kč
Návrh usnesení č. 8/8/2013
Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokol č. 2013/23 až 25 (hadice C52 zásahová 20 m).
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 8/8/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 9
Zařazovací protokol č. 2013/26 (sada hadic 4 x C42 a 3x B 65 zásahová)
Pořizovací cena 17.109,40 Kč.
Návrh usnesení č. 9/8/2013
Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokol č. 2013/26 (sada hadic 4 x C42 a 3x B 65 zásahová).
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 9/8/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 10
Žádost o poskytnutí podpory Vinařským fondem (Těšetický košt 2014)
Starosta navrhl podání žádosti o podporu na 11. ročník Těšetického koštu, který se bude konat 8.3.2014. Výše
podpory je 50%, max. 8.000,- Kč.

Návrh usnesení č. 10/8/2013
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory Vinařským fondem na Těšetický košt 2014.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 10/8/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 11
Revokace usnesení č. 19/6/2013 a dodatek č. 3 k Rámcové smlouvě o zpracování grantových projektů č.
CC/11/27 (PIONS s.r.o.)
Z důvodu logické návaznosti jednotlivých dodatků a realizačních smluv nutná revokace, dodatkem č. 3 rámcová
smlouva bude bez čtvrtletních poplatků.
Návrh usnesení č. 11/8/2013
Zastupitelstvo ruší usnesení č. 19/6/2013 a schvaluje dodatek č. 3 k Rámcové smlouvě o zpracování grantových
projektů č. CC/11/27 se společností PIONS s.r.o. v předložením znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 11/8/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 12
Hospodaření obce Těšetice k 31.7.2013 (hlavní a hospodářská činnost)
- Hlavní činnost:
Příjmy
3.497.490,35 Kč
Výdaje
2.664.784,44 Kč
Výsledek
832.705,91 Kč
Stav na bežném účtu
1.288.805,92 Kč.
- Hospodářská činnost:
Příjmy
Výdaje
Výsledek
Stav na bežném účtu

1.550.381,36 Kč
1.361.725,57 Kč
188.655,79 Kč
245.798,68 Kč

Návrh usnesení č. 12/8/2013
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o hospodaření obce Těšetice k 31.7.2013 (hlavní a hospodářská
činnost).
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 12/8/2013 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 13
Rozpočtové opatření č. 7/2013
Zvýšení výdajů o 95.000,00 Kč, které bude kryto ze zlepšeného výsledku hospodaření minulých let ve výši
95.000,00 Kč.
Návrh usnesení č. 13/8/2013
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2013.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 13/8/2013 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 14
Prodej nepotřebného materiálu (betonové střešní tašky – nabídky)
Závěr byl řádně vyvěšen na úřední desce (min. cena 5,- Kč/ks), předložena 1 nabídka na odkup panem Radkem
Veselým s cenou 7,- Kč/ks.

Návrh usnesení č. 14/8/2013
Zastupitelstvo schvaluje v souladu se zveřejněným záměrem prodej nepotřebného materiálu (betonové střešní
tašky) panu Radkovi Veselému, který předložil nejvyšší nabídku s cenou 7,- Kč/ks.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 14/8/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 15
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Těšetice, okres Znojmo za rok 2013
Nebyly zjištěny nedostatky.
Návrh usnesení č. 15/8/2013
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Těšetice, okres Znojmo za rok
2013.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 15/8/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 16
Žádost o příspěvek na tradiční posvícení 2013
Vesnická mládež podala žádost o příspěvek na letošní posvícení (21.9.2013).
Návrh usnesení č. 16/8/2013
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 5.000,00 Kč na tradiční posvícení 2013 (hudba).
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 16/8/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 17
Darovací smlouva (5.000,- Kč, dárce JUDr. Milan Kyjovský)
Dárce poskytuje dar na kulturní akce obce.
Návrh usnesení č. 17/8/2013
Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu (5.000,- Kč) s dárcem JUDr. Milanem Kyjovským v předloženém
znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 17/8/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 18
Příspěvek SDH Těšetice na úhradu ušlé mzdy (Filip Novák, úraz na cvičení hasičů, dlouhodobá pracovní
neschopnost)
Příspěvek ve výši 13.700,- Kč, nutné příště řešit pojištěním SDH (viz bod č. 4).
Návrh usnesení č. 18/8/2013
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 13.700,- Kč SDH Těšetice na úhradu ušlé mzdy Filipu Novákovi
během dlouhodobé pracovní neschopnosti způsobené úrazem na cvičení hasičů.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 18/8/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 19
Žádost o příspěvek na občerstvení účastníků srazu traktorů a zemědělské techniky
Již tradiční akce se uskuteční v termínu posvícení (21.9.2013) v centru obce. Požadavek 1.000,- Kč.

Návrh usnesení č. 19/8/2013
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku 1.000,- Kč na občerstvení účastníků srazu traktorů a zemědělské
techniky.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 19/8/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 20
Diskuse
Starosta
- Pečovatelské byty, zatím nezávazně 2 – 4 zájemci
- Obecní znak, zúžený výběr, příklon k tradiční variantě, příště opět bude prodiskutováno
- Brožura od ombudsmana k tematice pohřebnictví
- Dopis na starostu od pí Jelínkové (bez zjevného požadavku)
- Návrh rozpočtu na zpevněné prostranství před sklepní uličkou (kaňonem) ve výší cca 1,3 mil. Kč vč.
DPH, ve výběrovém řízení by mohla cena klesnou až k 700 tis. Kč.
- Informace o průběhu staveb – VÚZ (dílčí technické problémy řešeny průběžně), MŠ (téměř hotovo,
otevřeno bude od 19.8.), cesta v ulici Ke Královské (E.ON začne 13.8.)
Valentová
- Požadavek na vyčištění kanálu u sklepní uličky
- Vysázené keře nad fotbalovým hřištěm, problém roku, některé keře odcizeny, některé uschly, hromady
kůry neuklizeny
- Možnost dotací na solární panely při umístění na obecních objektech
- Parkování v Ruské ulici, možnost zbudování parkovacích míst svépomocí, ale problém na straně domů
od p. Rosy k Ludvíkovým
Ryšavá
- Požadavek od pí Zvěřinové na 2 kontejnery na bioodpad (umístěné na kraji obce)
- Návrh na nákup dvou plastových konví na hřbitov (na 5 a 10 litrů)
- Oprava hřbitova vč. rozšíření, příjezdová cesta, odvod dešťové vody z cesty po vybudování
Krejčí
- Někdo navezl 2 vlečky odpadu na polní hnojiště v k.ú. Kyjovice, stopy vedly do Těšetic
- Psi, rušení nočního klidu
Worbis
- Návrh na radar od Jana Telekiho, třepe se mu dům od projíždějících nákladních vozidel

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 19:50 hodin.

V Těšeticích dne 12.8. 2013

--------------------------------Ing. Zdeněk Nekula
starosta obce

----------------------------------------------------------------ověřovatelé zápisu

