
Z Á P I S  
o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 02. 12. 2013 v Těšeticích 

  
Starosta obce zahájil 12. 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. 14. – 22. 

 

    

14. Bezpečnostní situace v obci a návrhy na zlepšení (Policie ČR) 

15. Schválení návrhu JPÚ – upřesnění přídělu – určení hranic pozemků v k.ú. Těšetice u Znojma 

16. Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu JMK (OKH) na zastřešení víceúčelového  

      zařízení. 

17. Žádost o provozní neinvestiční příspěvek (TJ Těšetice, rok 2014) 

18. Žádost o odkup parcely č. 80/2 a 79/2 (žadatelka p. M. B.) 

19. Záměr na nákup parcely č. 5371 obcí Těšetice 

20. Smlouva o právu provést stavbu (SÚS JMK, II/413, III/41316 Těšetice, průtah) 

21. Smlouva č.: ZN-014130007469/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  (E. ON Distribuce,  

      a.s., akce „Těšetice, Bezega, rozšíření DS NN“)  

22. Pozvánka na valnou hromadu Zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko ( 17. 12. 2013 ) 

 

 

 

a že je přítomno  7  členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.  

  

Přítomni:   Ing. Miroslav Krejčí, Ing. Zdeněk Nekula, Jana Ryšavá, Ladislav Večeřa,  

                             Ing. Iva Valentová, Pavel Worbis, Jindřich Žižka 

                         

                              

Omluveni:        

 

Nepřítomni:   

  

Hosté: p. Klossová, p. Barák  

       

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, 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  

Janu Ryšavou a Ing. Miroslava Krejčího. 

 

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. Rozpočet obce Těšetice na rok 2014 

03. Žádost o odprodej parcely č. 299/18 a 299/22 (žadatel p. J.T.) 

04. Pozvánka na Valnou hromadu Svazku znojemských vinařských obcí DANÍŽ a MAS Znojemské vinařství  

      o.s. (12. 12. 2013) 

05. Záměr vkladu majetku do svazku VAK Znojemsko (obytný soubor Těšetice – západ – vodovod a splašková  

      kanalizace) 

06. Termíny zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2014 

07. Smlouva o pronájmu nemovitostí (sportovní areál) 

08. Žádost o příspěvek na kulturní akci v roce 2014 (Klub žen Těšetice) 

09. Zařazovací protokol č. 2013/29 (veřejné osvětlení v ulici Ke Královské) 

10. Zařazovací protokol č. 2013/30 (místní rozhlas v ulici Ke Královské) 

11. Zajištění předškolního vzdělávání (obec Bantice) 

12. Plán investic a oprav na rok 2014 

13. Rozpočtové opatření č. 11/2013 

14. Bezpečnostní situace v obci a návrhy na zlepšení (Policie ČR) 

15. Schválení návrhu JPÚ – upřesnění přídělu – určení hranic pozemků v k.ú. 

16. Smlouva o poskytnutí druhé individuální dotace z rozpočtu JMK (OKH) na zastřešení víceúčelového  

      zařízení. 

17. Žádost o provozní neinvestiční příspěvek (TJ Těšetice, rok 2014) 

18. Žádost o odkup parcely č. 80/2 a 79/2 (žadatelka p. M. B.) 

19. Záměr na nákup parcely č. 5371 obcí Těšetice 

20. Smlouva o právu provést stavbu (SÚS JMK, II/413, III/41316 Těšetice, průtah) 

21. Smlouva č.: ZN-014130007469/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  (E. ON Distribuce,  

      a.s., akce „Těšetice, Bezega, rozšíření DS NN“)  

22. Pozvánka na valnou hromadu Zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko ( 17. 12. 2013 ) 

23. Diskuse 

 

 

 

Návrh usnesení č. 1/12/2013 

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

 

Hlasování : pro –   7      , proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/12/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 2 

Rozpočet obce Těšetice na rok 2014 

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtem na rok 2014 pro obec Těšetice. 

 

Daňové příjmy celkem                                Kč  6.062.200,-- 

Přijaté dotace celkem                                            132.000,-- 

Nedaňové příjmy                                                   178.000,-- 

Příjmy celkem                                                   6.372.900,-- 

 

Běžné výdaje                                               Kč  5.597.900,--    

Financování – splátka půjčky ČS Znojmo            775.000,-- 

 

 

 

 



Návrh usnesení č.  2/12/2013 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Těšetice na rok 2014. 

 

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

Usnesení č. 2/12/2013 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 3 

Žádost o odprodej parcely č. 299/18 a 299/22 (žadatel p. J.T.) 

Zastupitelé byli seznámeni se žádostí a záměrem o odprodeji parcely .č. 299/18 a 299/22. 

  

Návrh usnesení č.  3/12/2013  

Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej parcely č. 299/18 a 299/22 ( á 50,-- Kč/m2) 

 

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

Usnesení č. 3/12/2013 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 4 

Pozvánka na Valnou hromadu Svazku znojemských vinařských obcí DANÍŽ a MAS Znojemské vinařství  

o.s. (12. 12. 2013) 

Zastupitelé byli seznámeni s pozvánkou na Valnou hromadu Svazku znojemských vinařských obcí DANÍŽ a 

MAS Znojemské vinařství o.s. konanou dne 12. 12. 2013. 

 

Návrh usnesení č.  04/12/2013 

Zastupitelstvo pověřuje místostarostu k účasti na Valné hromadě Svazku znojemských obcí DANÍŽ a Valné 

hromadě Místní akční skupiny „Znojemské vinařství, o.s.“, která se uskuteční dne 12.12.2013. 

 

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

Usnesení č. 04/12/2013 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 5 

Záměr vkladu majetku do svazku VAK Znojemsko (obytný soubor Těšetice – západ – vodovod a 

splašková kanalizace) 

Zastupitelé byli seznámeni se záměrem vkladu majetku do svazku VAK Znojemsko (obytný soubor Těšetice – 

západ – vodovod a splašková kanalizace). 

 
Návrh usnesení č.  5/12/2013 

Zastupitelstvo schvaluje záměr na vklad majetku do svazku VAK Znojemsko (obytný soubor Těšetice – západ – 

vodovod a splašková kanalizace) 

 

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

Usnesení č. 5/12/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 6  

Termíny zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2014 

Starosta seznámil zastupitele s termíny zasedání zastupitelstva v roce 2014. 

Opět jako v předešlém období zpravidla každé druhé pondělí v měsíci v 18.00 hod. 

13. ledna        2014                                18.00 hod. 

10. února        2014                                18.00 hod. 

10. března      2014                                18.00 hod. 

14. dubna       2014                                18.00 hod. 

12. května      2014                                18.00 hod. 

09. června      2014                                18.00 hod. 

14. července   2014                                18.00 hod. 

11. srpna        2014                                18.00 hod. 

08. září           2014                                18.00 hod.  

13. října          2014                                18.00 hod. 



 

 

Návrh usnesení č.  6/12/2013 

Zastupitelstvo schvaluje termíny zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2014 (zpravidla 2. pondělí 

v měsíci, v 18.00 hod.)  

 

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

Usnesení č. 6/12/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 7 

Smlouva o pronájmu nemovitostí (sportovní areál) 

Zastupitelé byli seznámeni  se zněním Smlouvy o pronájmu nemovitostí (sportovní areál). 

Pronajímatel : Obec Těšetice 

Nájemce :        TJ Těšetice 

Doba nájmu : ode dne 01.01.2014 na dobu určitou do 31.12.2018.  

 

Návrh usnesení č.  7/12/2013 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor – pozemky a stavby na par.č. 699/1, 699/3, 698 a 

697/2 s Tělovýchovnou jednotou Těšetice v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 7/12/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 8 

Žádost o příspěvek na kulturní akci v roce 2014 (Klub žen Těšetice) 

Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o příspěvek na kulturní akci v roce 2014 (Klub žen Těšetice). Příspěvek 

bude použit na pouťovou zábavu v roce 2014. 

 

Návrh usnesení č. 8/12/2013 

Zastupitelstvo schvaluje žádost Klubu žen Těšetice o příspěvek Kč 5.000,-- na kulturní akci (pouťovou zábavu) 

v roce 2014. 

 

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

Usnesení č. 8/12/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 9  

Zařazovací protokol č. 2013/29 (veřejné osvětlení v ulici Ke Královské) 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacím protokolem č. 2013/29  o zařazení veřejného osvětlení v ulici ke 

Královské ( inv.č. 1-455, PC 99.765,71 Kč). 

 

Návrh usnesení č. 9/12/2013 

Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokol č. 2013/29 (veřejné osvětlení v ulici Ke Královské). 

 

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

Usnesení č.  9/12/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 10 

Zařazovací protokol č. 2013/30 (místní rozhlas v ulici Ke Královské) 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacím protokolem č. 2013/30 o zařazení místního rozhlasu v ulici ke 

Královské (inv.č. 1-456, PC 50.939,79 Kč). 

 

Návrh usnesení č. 10/12/2013 
Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokol č. 2013/30 (místní rozhlas v ulici Ke Královské) 

 

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

Usnesení č. 10/12/2013 bylo schváleno. 



 

 

Bod č. 11 

Zajištění předškolního vzdělávání (obec Bantice) 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem na uzavření nové dohody od obce Bantice ohledně zajištění předškolního 

vzdělávání dětí. 

 

Návrh usnesení č.  11/12/2013 

Zastupitelstvo zamítá obcí Bantice předložený návrh dohody o zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání. 

 

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

Usnesení č. 11/12/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 12 

Plán investic a oprav na rok 2014 

Zastupitelé byli seznámeni s plánem investic a oprav na rok 2014. 

MŠ – zastřešená pergola 

       -  nové dětské hřiště ve dvoře MŠ  

       -  výměna oken a dveří 

KD – víceúčelové zařízení – instalace oken 

Výstavba zpevněné plochy před sklepní uličkou (Kaňonem) 

SDH – hasičské auto 

TJ   - výstavba přípojky splaškové kanalizace  

       - oprava antukových kurtů 

 

Návrh usnesení č.  12/12/2013 

Zastupitelstvo schvaluje plán investic a oprav na rok 2014  

MŠ – zastřešená pergola 

       -  nové dětské hřiště ve dvoře MŠ  

       -  výměna oken a dveří 

KD – víceúčelové zařízení – instalace oken 

Výstavba zpevněné plochy před sklepní uličkou (Kaňonem) 

SDH – hasičské auto 

TJ   - výstavba přípojky splaškové kanalizace  

       - oprava antukových kurtů                                              ) 

 

 

 

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

Usnesení č. 12/12/2013 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 13 

Rozpočtové opatření č. 11/2013 

Zastupitelé byli seznámeni s Rozpočtovým opatření č. 11/2013. 

Celkové zvýšení příjmů         188.300,-- 

Celkové zvýšení výdajů         188.300,-- 

Rozdíl                                                0,-- 

 

Návrh usnesení č.  13/12/2013 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2013.  

 

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

Usnesení č. 13/12/2013 bylo schváleno 

 

 

 

 

 



Bod č. 14  

Bezpečnostní situace v obci a návrhy na zlepšení (Policie ČR) 

Zastupitelé byli informování starostou o jeho jednání se zástupci Policie ČR o bezpečnostní situací v naší  obci, 

na základě událostí, které se v poslední době v naší obci udály a informaci o posílení veřejného osvětlení 

v některých místech obce. 

  

Návrh usnesení č. 14/12/2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o bezpečnostní situaci v obci Těšetice a informaci o posílení veřejného 

osvětlení. 

 

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

Usnesení č. 14/12/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 15  

Schválení návrhu JPÚ – upřesnění přídělu – určení hranic pozemků v k.ú. 

Zastupitelé byli informování p. Klossovou o provádění pozemkových úprav v k.ú. Těšetice – JPÚ, nové 

číslování pozemků.  Vlastníci jsou dá se říci všichni vykrytí. Veškeré přesuny se prováděly na pozemcích 

POMONA a.s., Agro Měřín. Byla ztráta 4 ha, stát má 20 ha, zůstane 16ha. 

 

Návrh usnesení č. 15/12/2013 

Zastupitelstvo schvaluje označení pozemkových úprav jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění přídělu – 

určení hranic pozemků v k.ú. Těšetice u Znojma v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 15/12/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 16  

Smlouva o poskytnutí druhé individuální dotace z rozpočtu JMK (OKH) na zastřešení víceúčelového  

zařízení. 

Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou o poskytnutí druhé individuální dotace z rozpočtu JMK  (výše dotace Kč 

200.000,--) na zastřešení víceúčelového zařízení. 

    

Návrh usnesení č. 16/12/2013 

Zastupitelstvo schvaluje dotaci – smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši Kč 200.000,-- z rozpočtu 

JMK (OKH) na zastřešení víceúčelového zařízení dne usnesení č. 2776/13/R37 a 726/13/Z8 

 

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

Usnesení č. 16/12/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 17  

Žádost o provozní neinvestiční příspěvek (TJ Těšetice, rok 2014) 

Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o provozní neinvestiční příspěvek pro TJ Těšetice na rok 2014. 

  

Návrh usnesení č.  17/12/2013 

Zastupitelstvo schvaluje provozní neinvestiční příspěvek ve výši Kč 40.000,-- TJ Těšetice na rok 2014. 

  

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

Usnesení č. 17/12/2013 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 18  

Žádost o odkup parcely č. 80/2 a 79/2 (žadatelka p. M. B.) 

Zastupitelé byli seznámeni se  žádostí o odkupu parcely č.80/2 (72m2) a část 79/2 (163m2), žadatelka p. 

Miroslava Braunová. 

 

   

 



 

Návrh usnesení č. 18/12/2013 

Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej parcely č. 80/2 (50,-- Kč/m2), prodeje části parcely č. 79/2 dle 

předloženého geometrického plánu (á 50,-- Kč/m2) 

 

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

Usnesení č. 18/12/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 19  

Záměr na nákup parcely č. 5371 obcí Těšetice 

Zastupitelé byli seznámeni se záměrem na nákup parcely č. 5371 (1.243 m2) obcí Těšetice. Starosta se zdrží 

v této věci hlasování. 

   

Návrh usnesení č.  19/12/2013 

Zastupitelstvo schvaluje záměr na nákup parcely č. 5371 (o výměře 1.243 m2) obcí Těšetice za cenu 30,-- 

Kč/m2 za podmínky, že tato parcela nebude zatížena věcnými břemeny s vyjímkou nastandardní věcná břemena 

vztahující se k inženýrským sítím.  

  

Hlasování : pro –    4 – ing. Krejčí, Večeřa, Worbis, Žižka, proti –   1 – ing. Valentová,  

                    zdržel se – 2 – ing. Nekula, Ryšavá           

Usnesení č. 19/12/2013 bylo schváleno 

 

Bod č. 20  

Smlouva o právu provést stavbu (SÚS JMK, II/413, III/41316 Těšetice, průtah) 

Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou o právu provést stavbu (SÚS JMK, II/413, III/41316 Těšetice, průtah). 

  

Návrh usnesení č.  20/12/2013 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o právu provést stavbu (akce  II/413, III/41316 Těšetice, průtah) se Správou a 

údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje v předloženém znění a pověřuje starostu 

k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 20/12/2013 bylo schváleno 

 

Bod č. 21  

Smlouva č.: ZN-014130007469/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  (E. ON Distribuce,  

a.s., akce „Těšetice, Bezega, rozšíření DS NN“)  

Zastupitelé byli seznámeni se zněním smlouvy č.: ZN-014130007469/001 o zřízení práva odpovídajícího 

věcnému břemenu  (E. ON Distribuce, a.s., akce „Těšetice, Bezega, rozšíření DS NN“)  

  

Návrh usnesení č.  21/12/2013 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č.: ZN-014130007469/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  

(akce „Těšetice, Bezega, rozšíření DS NN“) se společností E.ON Distribuce, a.s. v předloženém znění a pověřuje 

starostu k podpisu.  

  

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

Usnesení č. 21/12/2013 bylo schváleno 

 

Bod č. 22 

Pozvánka na valnou hromadu Zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko ( 17. 12. 2013) 

Zastupitelé byli informování o konání  valné hromady Zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace 

Znojemsko (dne  17. 12. 2013 ). 

 

Návrh usnesení č.  22/12/2013 

Zastupitelstvo pověřuje místostarostu k účasti na valné hromadě Zájmového sdružení obcí Vodovody a 

kanalizace Znojemsko, konané dne 17.12.2013.  

  

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

Usnesení č. 22/12/2013 bylo schváleno 



 

 

Bod č. 23  

Diskuse 

 

Ing. Nekula     -  přišla nabídka na LED osvětlení obce, neřekli konkrétní reference  

- obec odměněna za sběr tříděného odpadu (5.12.2013 – v Brně) 

- bude probíhat opět Tříkrálová sbírka 

- průtah obcí – schváleny objízdné trasy pro autobusy 

- budování průtahu – první etapa Bantická 

                               Druhá etapa od křižovatky na Znojmo 

                               Třetí etapa od křižovatky na Prosiměřice 

                                Čtvrtá etapa samotná křižovatka 

- od 1.12. nastoupili – Kružíková J. a Trávníček T. 

- VPP končí v únoru 

- od 1.1.2014 se mění zadávání výběrových řízení 

- u staveb 6.000.000,-- 

- u služeb  2.000.000,-- 

- heraldik připravuje konečnou verzi obecního znak dle požadavku obce. 

 

 

Žižka               -  p. Krejčová si požádala o světlo na rohu Ruské ulice bylo, ale po přípojce pro p. Bezegy tam 

teď  

                            není – obnovíme 

- jubilanti 

-  

Worbis            - nutné vybavení pro hasiče = nabídka 

                          28.12.2013 – výroční členská schůze SDH    

 

Ing. Nekula     - je nachystáno Kč 100.000,-- pro hasiče 

 

 

Ing. Nekula     - byty – máme jen jednoho zájemce 

- máme i pozemky, které bychom mohly zasíťovat, pro výstavbu 

 

Ryšavá             - možná by bylo lepší udělat bytů míň, ale větší 

 

Ing. Valentová – v Prosiměřicích zhruba velikost 38m2 

 

Ing. Krejčí        - udělat den otevřených dveří v KD – víceúčelové zařízení, aby se občané mohli podívat dovnitř,  

                            i když na vlastní nebezpečí 

 

Žižka                - v plánu při plánovaném setkání rodáků 

 

Večeřa              - na č.p. 2 neustále problém s vodou 

 

Žižka                - proberu na VAS, mělo by být v plánu zokruhování vodovodu při výstavbě silnice 

 

Ing. Nekula      - zokruhování nebude, mají být na každé straně dva velké hydranty 

 

Žižka                - zkusím jednat  

 

Worbis              - ohledně hydrantů jsem jednal s VAS, ale zatím nic 

 

Ing. Nekula       - prověřovat kvalitu vody na č.p. 2 

 

Ing. Nekula       - veřejná schůze byla v rámci jednání ohledně průtahu obcí v hostinci U Vlků 

- všechny jednání zastupitelstva jsou veřejná, pokud někdo něco chce projednat, může přijít     

 

 



   

 

 

 

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva ve 21.51 hodin. 

 

V Těšeticích dne 02. 12. 2013 

 

 

 

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

    Ing. Zdeněk Nekula                                                                 ověřovatelé zápisu 

        starosta obce 

 

 

 

 


