ZÁPIS
o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,
konaného dne 14. 10. 2013 v Těšeticích
Starosta obce zahájil 10. 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. 17. – 22.
17. Prodej nepotřebného materiálu (betonové střešní tašky)
18. Dodatek č.1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku č. BZN-VN-18/2013 ze dne 25.3.2013
19. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl VP_2013_154506 (OSA-Ochranný svaz autorský
pro práva k dílům hudebním, o.s.)
20. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 21401/13/OKH
21. Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Těšetice platný od 1.11.2013 do 31.3.2014.
22. Prodej nepotřebného majetku (užitkový automobil FIAT SCUDO)
a, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni:

Ing. Zdeněk Nekula, Jana Ryšavá, Ing. Iva Valentová, Pavel Worbis, Jindřich Žižka,
Ing. Miroslav Krejčí – přítomen od bodu č. 7

Omluveni:

Ladislav Večeřa

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.
Navrženy byly Ing. Iva Valentová a Jana Ryšavá, které vyslovily 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 Janu Ryšavou.
Hlasování : pro – 5 , proti –
Usnesení bylo schváleno.

0

, zdržel se –

Starosta přednesl návrh programu zasedání ke schválení.

0

01. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
zastupitelstva obce)
02. Zápis do obecní kroniky – rok 2011 a 2012
03. Výkup pozemků za ČOV – vyjádření majitelů
04. II/413, III/41316 Těšetice, průtah – informace z výrobního výboru (z 2.10.2013)
05. Žádost o umístění sběrného kontejneru na použité textilie, boty a hračky
06. Žádost o odkoupení pozemku 668/2
07. Nabídka dopravního značení (Urbania – jih, s r.o.)
08. Zařazovací protokol č. 2013/27 (mycí stůl)
09. Zařazovací protokol č. 2013/28 (pracovní stůl)
10. Nabídka komplexního zpracování žádosti o dotace z OPŽP (Czechia – Moravia spol. s r.o.)
11. Žádost o bezbariérový byt
12. Rozpočtové opatření č. 9/2013
13. Hospodaření obce Těšetice k 30.09.2013 (hlavní a hospodářská činnost)
14. Pořízení vozidla na rozvoz obědů
15. Nabídka drobných oprav na místních komunikacích (Ing. Pavel Pelán)
16. Revokace usnesení č. 8/09/2013 z 9.9.2013
17. Prodej nepotřebného materiálu (betonové střešní tašky)
18. Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku č. BZN-VN-18/2013 ze dne 25.3.2013
19. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl VP_2013_154506 (OSA-Ochranný svaz autorský
pro práva k dílům hudebním, o.s.)
20. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 21401/13/OKH
21. Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Těšetice platný od 1.11.2013 do 31.3.2014.
22. Prodej nepotřebného majetku (užitkový automobil FIAT SCUDO)
23. Diskuse

Návrh usnesení č. 1/10/2013
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 1/10/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Zápis do obecní kroniky – rok 2011 a 2012
Zastupitelé byli seznámeni se zněním textů pro zapsání do obecní kroniky za roky 2011 a 2012.
Návrh usnesení č. 2/10/2013
Zastupitelstvo schvaluje návrh zápisu do obecní kroniky za roky 2011 a 2012 včetně zapracování připomínek
jednotlivých zastupitelů.
Hlasování : pro – 5 , proti – 0
Usnesení č. 2/10/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 3
Výkup pozemků za ČOV – vyjádření majitelů
Zastupitelé byli informováni o vyjádření majitelů pozemků za ČOV, na možnost jejich odkoupení.
Návrh usnesení č. 3/10/2013
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci k výkupu pozemků za ČOV (majitelé nepředložili konkrétní písemné
podmínky prodeje).
Hlasování : pro – 5 , proti – 0 –
Usnesení č. 3/10/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
II/413, III/41316 Těšetice, průtah – informace z výrobního výboru (z 2.10.2013)
Zastupitelé byli seznámeni s pracovním návrhem průtahu obcí Těšetice II/413, III/41316 – informace
z výrobního výboru (ze dne 2.10.2013). Ing. Valentová se vyslovila proti navrhované výsadbě stromů pod č.p.
177 a par.č. 299/1.
Návrh usnesení č. 4/10/2013
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci z výrobního výboru (ze dne 2.10.2013) k akci II/413, III/41316
Těšetice, průtah a schvaluje výsadbu a asanaci zeleně (stromy, keře, popínavé dřeviny, zatravnění) dle
předloženého návrhu – výkresů), mimo výsadby před č.p. 177 a par.č. 299/1.
Hlasování : pro – 5
proti – 0
Usnesení č. 4/10/2013 bylo schváleno.

, zdržel se –

0

Bod č. 5
Žádost o umístění sběrného kontejneru na použité textilie, boty a hračky
Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o umístění sběrného kontejneru na použité textilie, boty a hračky od
společnosti Wtorpol.
Návrh usnesení č. 5/10/2013
Zastupitelstvo schvaluje umístění sběrného kontejneru na použité textilie, boty a hračky od společnosti Wtorpol
na stanovišti kontejnerů před obecním úřadem.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 5/10/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Žádost o odkoupení pozemku 668/2
Starosta seznámil zastupitele se žádostí o odkoupení pozemku 668/2 o výměře 50m2.
Návrh usnesení č. 6/10/2013
Zastupitelstvo zamítá žádost paní P.S. o odkoupení pozemku par.č. 668/2 a dále schvaluje záměr na dlouhodobý
pronájem uvedené parcely za cenu obvyklou 1,-- Kč/m2.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 6/10/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

od bodu č. 7 přítomen Ing. Miroslav Krejčí.
Bod č. 7
Nabídka dopravního značení (Urbania – jih, s r.o.)
Zastupitelé byli informování o zpracované nabídce dopravního značení od firmy Urbania Jih, s r.o.
1. Vodorovné dopravní značení - cca 480 bm – Kč 8.900,-2. 4x slepá ulice komplet s betonáží
- Kč 10.240,80
3. 13x dej přednost v jízdě komplet
- Kč 29.593,80
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Návrh usnesení č. 7/10/2013
Zastupitelstvo bere na vědomí cenovou kalkulaci na zhotovení dopravního značení a pověřuje starostu
k vyčlenění prostředků na opravu a doplnění dopravního značení v obci v návrhu rozpočtu pro rok 2014.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 7/10/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Zařazovací protokol č. 2013/27 (mycí stůl)
Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacím protokolem č. 2013/27 - nákup mycího stolu do jídelny – PC Kč
10.578,--

Návrh usnesení č. 8/10/2013
Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokol č. 2013/27 (mycí stůl).
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 8/10/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 9
Zařazovací protokol č. 2013/28 (pracovní stůl)
Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacím protokolem č. 2013/28 - nákup pracovního stolu do jídelny – PC Kč
10.323,80.
Návrh usnesení č. 9/10/2013
Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokol č. 2013/28 (pracovní stůl).
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 9/10/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 10
Nabídka komplexního zpracování žádosti o dotace z OPŽP (Czechia – Moravia spol. s r.o.)
Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou od Czechia – Moravia spol. s r.o. na zpracování žádosti o dotace z OPŽP
– operačního programu životního prostředí.
Návrh usnesení č. 10/10/2013
Zastupitelstvo bere na vědomí nabídku na komplexní zpracování žádosti o dotace z OPŽP od společnosti
Czechia – Moravia spol. s r.o..
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 10/10/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 11
Žádost o bezbariérový byt
Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o bezbariérový byt.
Návrh usnesení č. 11/10/2013
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost pana V.Š. o bezbariérový byt, po dokončení a vyhodnocení probíhajícího
průzkumu zájmu o plánované obecní byty, bude žádost p. V.Š. zařazena do seznamu žadatelů.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 11/10/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 12
Rozpočtové opatření č. 9/2013
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 9/2013.
Příjmy zvýšení o Kč 344.200,-Výdaje zvýšení o Kč 344.200,-Financování
0,-Návrh usnesení č. 12/10/2013
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2013
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 12/10/2013 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 13
Hospodaření Obce Těšetice k 30.09.2013 (hlavní a hospodářská činnost)
Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením Obce Těšetice k 30.09.2013 (hlavní a hospodářská činnost).

Hlavní činnost

k 30.09.2013 v Kč

Příjmy
Výdaje
Rozdíl

4.770.042,95
4.138.358,82
631.684,13

Hospodářská činnost
Příjmy
Výdaje
Rozdíl

2.066.513,85
1.895.667,18
170.846,67

Peněžní zůstatek na účtu obce: 1.818.423,15
Peněžní zůstatek na účtu HČ:

459.047,19

Zůstatky úvěrových účtů v Kč
1.
2.
3.

úvěrový účet
úvěrový účet
úvěrový účet

Celkem úvěrové účty

1.066.400,00
1.411.615,81
645.161,00
3.123.176,81

Návrh usnesení č. 13/10/2013
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o hospodaření obce Těšetice k 30.09.2013 (hlavní a hospodářská
činnost).
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 13/10/2013 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 14
Pořízení vozidla na rozvoz obědů
Zastupitelé byli seznámeni s nutností pořídit nové vozidlo pro rozvoz obědů. Fiat Scudo, který byl používán
doposud, je již ve špatném technickém stavu a neustálé nákladné opravy tohoto vozu vedly k rozhodnutí o
pořízení nového vozu FORD Transit na leasing, v ceně Kč 230.000,-- vč.DPH.
V souladu se zákonem o střetu zájmu starosta oznámil možný střet zájmu protože je zaměstnancem Erste
Leasing a.s.
Návrh usnesení č. 14/10/2013
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o špatném technickém stavu starého vozidla (Fiat Scudo) na rozvoz
obědů, nutných a nákladných opravách a nezbytnosti rychlého pořízení vozidla. Dále schvaluje smlouvu o
finančním pronájmu č. 1021300184 se společností Erste Leasing, a.s. na vozidlo Ford Transit Trend 300M a
související kupní smlouvu (prodávajícím – CARent, a.s., kupující – Erste Leasing, a.s., nájemce – Obec
Těšetice) v předloženém znění a pověřuje místostarostu k podpisu obou smluv.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 14/10/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 15
Nabídka drobných oprav na místních komunikacích (Ing. Pavel Pelán)
Zastupitelé byli seznámeni s cenovou nabídkou od firmy Ing. Pavel Pelán na drobné opravy na místních
komunikacích před Jednotou a v ulici Pod Kostelem v předpokládané ceně cca 54.861,40 vč. DPH.

Návrh usnesení č. 15/10/2013
Zastupitelstvo schvaluje nabídku firmy Ing. Pavel Pelán – Hrotovice na provedení drobných oprav na místních
komunikacích před Jednotou a v ulici Pod Kostelem.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 15/10/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 16
Revokace usnesení č. 8/09/2013 z 9.9.2013
Zastupitelé byli seznámeni se zrušením usnesení č. 8/09/2013 a novou smlouvou o poskytnutí finančního
příspěvku z rozpočtu obce v rámci přímé podpory SDH dle usnesení č. 18/08/2013, snížené o vyplacené pojistné
plnění F. N.
Návrh usnesení č. 16/10/2013
Zastupitelstvo ruší usnesení č. 8/09/2013 a schvaluje novou smlouvu o poskytnutí účelového finančního
příspěvku z rozpočtu obce v rámci přímé podpory SDH dle usnesení č. 18/08/2013 snížené o vyplacené pojistné
plnění.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 16/10/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 17
Prodej nepotřebného materiálu (betonové střešní tašky)
Zastupitelé byli seznámeni se záměrem prodeje nepotřebného materiálu (stará betonová taška, á 5,-- Kč/kus)
postupným prodejem, do vyprodání zásob.
Návrh usnesení č. 17/10/2013
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje nepotřebného materiálu (stará betonová taška, á 5,-- Kč/kus), postupný
prodej do vyčerpání zásob.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 17/10/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 18
Dodatek č.1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku č. BZN-VN-18/2013 ze dne 25.3.2013 a dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského
sociálního fondu č. BZN-VN-112/2013 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Zastupitelé byli seznámeni s dodatkem č.1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí, od 1.4.2013 do
28.2.2014, v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BZN-VN-18/2013 ze dne 25.3.2013 a
dohodou o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BZN-VN-112/2013 č. projektu
CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Návrh usnesení č. 18/10/2013
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku č. BZN-VN-18/2013 ze dne 25.3.2013 a dohodu o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a
Evropského sociálního fondu č. BZN-VN-112/2013 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 s Úřadem práce České
republiky v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 18/10/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 19
Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl VP_2013_154506 (OSA-Ochranný svaz autorský
pro práva k dílům hudebním, o.s.)
Zastupitelé byli seznámeni se zněním smlouvy s OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním,
o.s., za veřejném provozování hudby – akce posvícení, v částce Kč 691,-- s DPH.

Návrh usnesení č. 19/10/2013
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o veřejném provozování hudebních děl VP_2013_154506 s OSA –
Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.s. (k akci posvícení) v předloženém znění a
prověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 19/10/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 20
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 21401/13/OKH
Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 21401/13/OKH na zastřešení
Víceúčelového zařízení Těšetice ve výši Kč 200.000,--.
Návrh usnesení č. 20/10/2013
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 21401/13/OKH (na zastřešení
Víceúčelového zařízení Těšetice) v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 20/10/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 21
Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Těšetice platný od 1.11.2013 do 31.3.2014.
Zastupitelé byli seznámeni s plánem zimní údržby místních komunikací pro obec Těšetice platný od 1.11.2013
do 31.03.2014.
Návrh usnesení č. 21/10/2013
Zastupitelstvo schvaluje plán zimní údržby místních komunikací pro obec Těšetice platný od 1.11.2013 do
31.03.2014.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 21/10/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 22
Prodej nepotřebného majetku (užitkový automobil FIAT SCUDO)
Zastupitelé byli seznámeni s se záměrem odprodat nepotřebný užitkový automobil FIAT SCUDO.
Návrh usnesení č. 22/10/2013
Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej nepotřebného majetku – užitkový automobil FIAT SCUDO, cena
40.000,00 Kč.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 22/10/2013 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 23
Diskuse
Ing. Nekula

- Víceúčelové zařízení – spějeme k dokončení zastřešení
- vyčlenit část financí z prostředků obce za přispění dotací
na školku – ( možnost využít na nové prolézačky, výměna oken)
hasiči
- dovybavení, automobil
fotbalisti - oplocení, dokončení splaškové kanalizace (místo jímky)
- nabídka sociálních služeb

Žižka

- jubilanti

Worbis
Ing. Nekula

- smlouva na garáž s p. Kyjovským
- smlouva na rok

Ing. Krejčí

- konec smlouvy na areál hřiště, jak to vypadá s vyklízením

Ing. Nekula

- smlouva je do 9. prosince 2013

Worbis

- žádost o možnost získání dotace na pořízení auta pro hasiče zadat přes firmu
- zásahové obleky stojí 11.322,-- Kč/ks

Zastupitelé – vedli diskusi k provozu, užívání a údržbě nového vozidla a o povinnostech řidiče
- pracovnice v jídelně, jelikož mají také referentské zkoušky na řízení vozidla, by si měly a
mohly
rozvoz obědů provozovat sami, alespoň v měsících v roce, kdy je sjízdnost cest
bezproblémová
- v zimním období, by mohl zajišťovat rozvoz obědů i p. Plačko

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva ve 21.05 hodin.
V Těšeticích dne 14. 10. 2013

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

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

