
Z Á P I S  
o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 08. 04. 2013 v Těšeticích 

  
Starosta obce zahájil  4. 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. 21. – 27. 

 

21. Informace z jednání s pracovníky KHS Brno, pracoviště Znojmo (jídelna) 

22. Zvýšení ceny obědů pro zaměstnance obce a akce pro ostatní strávníky (mimo MŠ) 

23. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stav. povolení (II/413 Prosiměřice – Suchohrdly, 

      extravilány) 

24. Darovací smlouva (dárce POMONA Těšetice, a.s. – Kč 5.000,-- setkání s důchodci) 

25. Mandátní smlouva č. 03/13 (Ing. Milan Herzig, oprava střechy MŠ) 

26. Výzva k podání nabídky ev. č. 1/13 – zakázka malého rozsahu (oprava střechy MŠ Těšetice) 

27. Dohoda u ukončení nájmu nebytových prostor a pozemků (ARES96 s.r.o.) 

     

a, že je přítomno  5  členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.  

  

Přítomni: Ing. Zdeněk Nekula, Ing. Iva Valentová, Ladislav Večeřa, Pavel Worbis, Jindřich Žižka 

                       

                       Ing. Miroslav Krejčí – přítomen od bodu 2,    

                              

Omluveni: Jana Ryšavá 

 

Nepřítomni:    

  

Hosté:           p. Klossová, p. Barák – pracovníci fa Agroprojekt PSO   

       

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 Ing. Valentová Iva a Worbis Pavel, 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 Pavla Worbise. 

 

Hlasování: pro –    5     , 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. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (č. 22) 

03. Cenová příloha č. 2 pro rok 2013 ke smlouvě č. S992600020 (.A.S.A., spol. s r.o.) 

04. Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku,     

      spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BZN – VN – 18/2013 č.  



      projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 (Úřad práce ČR) 

05. Darovací smlouva (dárce POMONA Těšetice, a.s. – Kč 4.000,-- - košt) 

06. Darovací smlouva (dárce JUDr. Miloš Císař – Kč 1.500,-- - košt) 

07. Darovací smlouva (dárce R&R Reality René Remeš – Kč 2.000,-- - košt) 

08. Darovací smlouva (dárce KOČÍ-VALÁŠEK, s.r.o. – Kč 6.000,-- - košt) 

09. Zařazení dlouhodobého majetku č. 6/2013 (par. č. 320/9) 

10. Záměr na koupi pozemku par. č. 80/3 

11. Záměr na prodej pozemku par. č. 79/4 

12. Záměr na prodej pozemku par. č. 79/5 

13. Nabídka financování (Česká spořitelna, a.s.)   

14. Kupní smlouva (prodávající Hedvika Wirthová, par. č. 79/14)   

15. Souhlasné prohlášení ve věci přídělu PO 19 (prohlašující Obec Bantice) 

16. Hospodaření obce Těšetice k 31. 3. 2013 (hlavní a hospodářská činnost) 

17. Oprava zjevné nesprávnosti (ZSO Vak Znojemsko) 

18. Darovací smlouva (dárce Jaroslava Šimáková - \Kč 2.000,-- - MŠ) 

19. Zařazovací protokol č. 2013/4 a 2013/5 

20. Rozpočtové opatření č. 4/2013 

21. Informace z jednání s pracovníky KHS Brno, pracoviště Znojmo (jídelna) 

22. Zvýšení ceny obědů pro zaměstnance obce a akce pro ost. strávníky (mimo MŠ) 

23. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stav. povolení (II/413 Prosiměřice – Suchohrdly,   

      extravilány) 

24. Darovací smlouva (dárce POMONA Těšetice, a.s. – Kč 5.000,-- - setkání s důchodci) 

25. Mandátní smlouva č. 03/13 (Ing. Milan Herzig, oprava střechy MŠ) 

26. Výzva k podání nabídky ev.č. 1/13 – zakázka malého rozsahu (oprava střechy MŠ Těšetice) 

27. Dohoda o ukončení nájmu nebytových prostor a pozemků (ARES 96 s.r.o.) 

28. Diskuse 

 

Návrh usnesení č. 1/4/2013 

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

 

Hlasování : pro –   5      , proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/4/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 2 

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (č. 22) 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (č. 22). Opravit 

dle vzoru směrnice č. 8 stavební práce ze 6 mil. na 3 mil. Kč, služby 2 mil. na 1 mil. Kč, ostatní zůstává. 

 

Návrh usnesení č.  2/4/2013 

Zastupitelstvo ruší směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 21 a schvaluje směrnici pro 

zadávání veřejných zakázek č. 22.  

 

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

Usnesení č. 2/4/2013 bylo schváleno.  

 

Bod č. 3 

Cenová příloha č. 2 pro rok 2013 ke smlouvě č. S992600020 (.A.S.A., spol. s r.o.) 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním cenové přílohy č. 2 pro rok 2013 ke smlouvě č. S992600020 (.A.S.A., 

spol. s r.o.). Cena za svoz odpadu navýšena o sazbu DPH ze 14% na 15% DPH. 

 

Návrh usnesení č. 3/4/2013 

Zastupitelstvo schvaluje cenovou přílohu č. 2 pro rok 2013 ke smlouvě č. S992600020 se společností .A.S.A., 

spol. s r.o. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 3/4/2013 bylo schváleno. 



 

 

 

 

Bod č. 4 

Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku,     

spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BZN – VN – 18/2013 č.  

projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 (Úřad práce ČR) 

Zastupitelé byli seznámeni s dohodou o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a 

poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BZN – VN – 

18/2013 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 (Úřad práce ČR). 

   

Návrh usnesení č. 4/4/2013  

Zastupitelstvo schvaluje dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a 

poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu  

č. BZN–VN–18/2013 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         , zdržel se –    0      

Usnesení č. 4/4/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 5 

Darovací smlouva (dárce POMONA Těšetice, a.s. – Kč 4.000,-- - košt) 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním darovací smlouvy (dárce POMONA Těšetice, a.s. – Kč 4.000,-- - košt) 

 
Návrh usnesení č.  5/4/2013 

Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu s dárcem POMONA Těšetice, a.s. – (dar Kč 4.000,-- - košt), 

v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 5/4/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 6  

Darovací smlouva (dárce JUDr. Miloš Císař – Kč 1.500,-- - košt) 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním darovací smlouvy (dárce JUDr. Miloš Císař – Kč 1.500,-- - košt) 

 

Návrh usnesení č.  6/4/2013 

Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu s dárcem JUDr. Miloš Císař (dar Kč 1.500,-- - košt) v předloženém 

znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 6/4/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 7 

Darovací smlouva (dárce R&R Reality René Remeš – Kč 2.000,-- - košt) 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním darovací smlouvy (dárce R&R Reality René Remeš – Kč 2.000,-- - košt) 

 

Návrh usnesení č.  7/4/2013 

Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu s dárcem R&R Reality René Remeš (dar Kč 2.000,-- - košt) 

v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 7/4/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 8  

Darovací smlouva (dárce KOČÍ-VALÁŠEK, s.r.o. – Kč 6.000,-- - košt) 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním darovací smlouvy (dárce KOČÍ-VALÁŠEK, s.r.o. – Kč 6.000,-- - košt) 

  

 

 



Návrh usnesení č. 8/4/2013 

Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu s dárcem KOČÍ-VALÁŠEK, s.r.o. (dar Kč 6.000,-- - košt) 

v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 8/4/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 9  

Zařazení dlouhodobého majetku č. 6/2013 (par. č. 320/9) 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacím protokolem dlouhodobého majetku č. 6/2013 (par. č. 320/9 o výměře 

729 m
2
, PC Kč 124.930,--. 

 

Návrh usnesení č. 9/4/2013 
Zastupitelstvo schvaluje zařazení dlouhodobého majetku č. 6/2013 (par. č. 320/9) 

 

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

Usnesení č. 9/4/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 10 

Záměr na koupi pozemku par. č. 80/3 

Zastupitelé byli seznámeni se záměrem na koupi pozemku par. č. 80/3 (28 m2 á 30,-- Kč/m2). 

 

Návrh usnesení č. 10/4/2013 
Zastupitelstvo schvaluje záměr na koupi pozemku par. č. 80/3 (28 m2; 30,-- Kč/m2) 

 

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

Usnesení č. 10/4/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 11 

Záměr na prodej pozemku par. č. 79/4 

Zastupitelé byli seznámeni se záměrem na prodej pozemku par. č. 79/4 (74 m2 á 30,-- Kč/m2). 

 

Návrh usnesení č.  11/4/2013 

Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej pozemku par. č. 79/4 (74 m2; 30,-- Kč/m2). 

 

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

Usnesení č. 11/4/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 12 

Záměr na prodej pozemku par. č. 79/5 

Zastupitelé byli seznámeni se záměrem na prodej pozemku par. č. 79/5 (38 m2; 30,-- Kč/m2) 

 

Návrh usnesení č.  12/4/2013 

Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej pozemku par. č. 79/5 (38 m2; 30,-- Kč/m2). 

 

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

Usnesení č. 12/4/2013 bylo schváleno 

 

Bod č. 13 

Nabídka financování (Česká spořitelna, a.s.)   

Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou financování od České spořitelny, a.s.. Výše úvěru 4.000.000,--, úrok 

1,43% (1M PRIBOR),  dlouhodobý investiční úvěr. Pravidelné měsíční splátky jistiny  od 31.3.2017 do 

31.08.2022 ve výši 60.607,-- Kč. Celková cena poskytnutého úvěru : 357.799,60 úroky při pevné úrokové sazbě, 

poplatky 16.650,--, celkem Kč 374.449,60. Využití na zastřešení KD, případně MŠ, cesta na Královské. 

   

Návrh usnesení č. 13/4/2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou nabídku na investiční úvěr od České spořitelny, a.s. a pověřuje 

starostu k předložení návrhu úvěrové smlouvy k projednání v zastupitelstvu obce. 

 

 



Hlasování : pro –    5       , proti –   0            , zdržel se – 1 ( Ing. Valentová)           

Usnesení č. 13/4/2013 bylo schváleno 

 

Bod č. 14 

Kupní smlouva (prodávající Hedvika Wirthová, par. č. 79/14)  

Zastupitelé byli seznámeni se zněním kupní smlouvy - prodávající Hedvika Wirthová, kupující Obec Těšetice, 

par. č. 79/14 o výměře 177 m2 za sjednanou cenu á 30,-- Kč/m2, tj. Kč 5.310,-- . 

 

Návrh usnesení č.  14/4/2013 

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na par. č. 79/14 s prodávající Hedvikou Wirthovou v předloženém znění 

a pověřuje starostu k podpisu.    

 

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

Usnesení č. 14/4/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 15 

Souhlasné prohlášení ve věci přídělu PO 19 (prohlašující Obec Bantice) 

Zastupitelé byli seznámeni se souhlasným prohlášením ve věci přídělu PO 19 (prohlašující Obec Bantice , 

společný plánovaný hřbitov). Bližší informace byly sděleny pracovníky Agroprojektu PSO, provádí se porovnání 

přídělu na dnešní stav. Byla nalezena chyba. Obec Těšetice o žádné m2 nepřijde. 

 

Návrh usnesení č.  15/4/2013 

Zastupitelstvo schvaluje souhlasné prohlášení ve věci přídělu PO 19 s prohlašující Obcí Bantice v předloženém 

znění, uznává, že vlastníkem nově vzniklého pozemku 424/4 je Obec Bantice a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 15/4/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 16 

Hospodaření obce Těšetice k 31.3.2013 (hlavní a hospodářská činnost) 

Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením Obce Těšetice k 31.3. 2013 (hlavní a hospodářská činnost). 

  

Hlavní činnost                      k    31. 3. 2013  v Kč            

 

Příjmy                                              1.666.736,50               

Výdaje                                              1.028.182,49              

Rozdíl                                                  638.554,01                               

 

 

Hospodářská činnost 

 

Příjmy                                               567.051,70            

Výdaje                                              556.900,31             

Rozdíl                                                 10.151,39              

 

Peněžní zůstatek na účtu obce:       1.094.664,02       

Peněžní zůstatek na účtu HČ:            241.194,39   

 

Návrh usnesení č.  16/4/2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o hospodaření Obce Těšetice k 31.03.2013 (hlavní a hospodářská 

činnost). 

 

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

Usnesení č. 16/4/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 17 

Oprava zjevné nesprávnosti (ZSO Vak Znojemsko) 

Zastupitelé byli seznámeni s opravou zjevné nesprávnosti (ZSO Vak Znojemsko). Tato oprava se týká smluv o 

převodu majetku.   

 



Návrh usnesení č. 17/4/2013 

Zastupitelstvo schvaluje opravu zjevné nesprávnosti u smluv o převodu majetku se ZSO VODOVODY A 

KANALIZACE ZNOJEMSKO v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 17/4/2013 bylo schváleno 

 
Bod č. 18 

Darovací smlouva (dárce Jaroslava Šimáková - Kč 2.000,-- - MŠ) 

Zastupitelé byli seznámeni s darovací smlouvou – dárce Jaroslava Šimáková – Kč 2.000,-- - MŠ Těšetice. 

 

Návrh usnesení č.  18/4/2013 

Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu s dárcem Jaroslavou Šimákovou  (dar Kč 2.000,-- - obdarovaný MŠ 

Těšetice), v předloženém znění. 

 

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

Usnesení č. 18/4/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 19 

Zařazovací protokol č. 2013/4 a 2013/5 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacím i protokoly č. 2013/4 (Autobaterie – PC 1.350,-- Kč) a 2013/5 

(GOLA sada – PC 2415,-- Kč). 

 

Návrh usnesení č. 19/4/2013 

Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokol č. 2013/4 (Autobaterie) a 2013/5 (GOLA sada). 

 

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

Usnesení č. 19/4/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 20 

Rozpočtové opatření č. 4/2013 

Starosta seznámil zastupitele s obsahem rozpočtového opatření číslo 4/2013. 

Zvýšení příjmů                                         161.100,--            

Zvýšení výdajů                                         162.400,-- 

Zvýšení/snížení  financování                       -1.300,--   (kryto ze zlepšeného výsledku hospodaření r. 2012) 

 

Návrh usnesení č.  20/4/2013 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013.  

 

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

Usnesení č. 20/4/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 21 

Informace z jednání s pracovníky KHS Brno, pracoviště Znojmo (jídelna) 

Zastupitelé byli seznámeni s informacemi z jednání s pracovníky Krajské Hygienické Stanice Brno, pracoviště 

Znojmo ohledně obecní jídelny. 

 

Návrh usnesení č. 21/4/2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci z jednání s pracovníky KHS Brno a pověřuje místostarostu 

k předložení návrhu řešení po stránce organizační a technické vč. časového harmonogramu, položkového 

rozpočtu a jeho krytí. 

 

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

Usnesení č. 21/4/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 22 

Zvýšení ceny obědů pro zaměstnance obce a akce pro ost. strávníky (mimo MŠ) 

Zastupitelé byli seznámeni se záměrem zvýšení ceny obědů pro zaměstnance obce a akce pro ost. strávníky 

(mimo MŠ) nutno minimálně pokrýt náklady na potraviny, elektrickou energii, plyn, vodné, stočné apod. 

 



Návrh usnesení č. 22/4/2013 

Zastupitelstvo schvaluje zvýšení ceny obědů pro zaměstnance obce na Kč 28,--  s účinností od 1.5.2013 a 

schvaluje akci pro ost. strávníky (mimo MŠ) každý 20. oběd v měsíci za min. 50% základní ceny zaokrouhlené 

na celé Kč nahoru + příplatek za dopravu. 

 

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

Usnesení č. 22/4/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 23 

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stav. povolení (II/413 Prosiměřice – Suchohrdly,   

extravilány) 

Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci pro stav. povolení (II/413 

Prosiměřice – Suchohrdly, extravilány) 

 

Návrh usnesení č. 23/4/2013 

Zastupitelstvo schvaluje projektovou dokumentaci pro stavební povolení  II/413 Prosiměřice – Suchohrdly,   

extravilány s připomínkou – opravit v textu : změnit Mor. Budějovice na Mor. Krumlov. 

 

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

Usnesení č. 23/4/2013 bylo schváleno 

 

Bod č. 24 

Darovací smlouva (dárce POMONA Těšetice, a.s. – Kč 5.000,-- - setkání s důchodci) 

Zastupitelé byli seznámeni s darovací smlouvou s dárcem POMONA Těšetice, a.s. – Kč 5.000,-- - setkání s 

důchodci. 

 

Návrh usnesení č. 24/4/2013 

Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu s dárcem POMONA Těšetice, a.s. (dar Kč 5.000,--) v předloženém 

znění a pověřuje starostu k podpisu. 

. 

 

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

Usnesení č. 24/4/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 25 

Mandátní smlouva č. 03/13 (Ing. Milan Herzig, oprava střechy MŠ) 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním mandátní smlouvy s Ing. Milanem Herzigem na investorsko inženýrskou 

činnost na akci „Oprava střechy MŠ Těšetice“. Cena se sjednává ve výši 25.200,-- Kč bez DPH, DPH 21% 

5.292,-- Kč, s DPH 30.492,-- Kč. 

 

Návrh usnesení č. 25/4/2013 

Zastupitelstvo schvaluje mandátní smlouvu č. 03/13 s Ing. Milanem Herzigem (oprava střechy MŠ Těšetice) 

v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 25/4/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 26 

Výzva k podání nabídky ev. č. 1/13 – zakázka malého rozsahu (oprava střechy MŠ Těšetice) 

Starosta seznámil zastupitele s výzvou k podání nabídky ev. č. 1/13 – zakázka malého rozsahu (oprava střechy 

MŠ Těšetice). 

 

Návrh usnesení č. 26/4/2013 

Zastupitelstvo schvaluje výzvu k podání nabídky ev. č. 1/13 – zakázka malého rozsahu (oprava střechy MŠ 

Těšetice), schvaluje lhůtu pro podání nabídek do 03.05.2013 do 08.00 hod. poštou nebo osobně na adresu 

zadavatele : Obecní úřad Těšetice 62, 671 61 Prosiměřice a lhůtu pro otevírání nabídek dne 03.05.2013 od 08.01 

hodin.  

Za členy komise schvaluje : Herzig, Pivnička, Nekula, Žižka, Worbis  

Jako náhradníky schvaluje : Andrš, Čeleda, Večeřa, Krejčí, Ryšavá 



Schvaluje oslovení firem  Roman Arbeiter, stavební huť, s.r.o., JOKA Moravský Krumlov, s.r.o, Jaroslav Petr, 

Výrovice 13 (Střechy Petr), dle směrnice č. 22. 

 

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

Usnesení č. 26/4/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 27 

Dohoda o ukončení nájmu nebytových prostor a pozemků (ARES 96 s.r.o.) 

Starosta a místostarosta seznámili zastupitele s aktuálním stavem  kabin fotbalistů, antukových kurtů, chodníku 

okolo koupaliště a dalších prostor. Zastupitelé informování o neplnění povinnosti ze strany nájemce. Navrženo 

rychlé ukončení nájmu dohodou, aby nedocházelo k nárustu  dalších škod. Ukončení nájmu dohodou 

k 12.4.2013. 

 

Návrh usnesení č. 27/4/2013 

Zastupitelstvo schvaluje dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor a pozemků s nájemcem ARES 96 s.r.o. 

v přeloženém znění a pověřuje starosty k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 27/4/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 28 

Diskuse  

 

Ing. Nekula – úprava komunikace před domem č.p. 23 – zatím navržen chodník šíře 2m , od konce chodníku po   

                       zídku prostor cca 1,5m.  voda bude chycena do uliční vpusti a přibude obrubník, projekt je  

                       v rozpracovanosti, výškové řešení zatím není 

- Povrchové vody ze sadu a polní cesty budou zachyceny do otevřeného příkopu, mezi oplocením 

sadu a chodníkem, příkop bude přes horskou vpusť napojen do dešťové kanalizace a výústním 

objektem do Únanovky – toto řešení bude ještě předmětem jednání 

- Akce  putování  za vínem v obci Tasovice 

- Renov – ukončení, narovnání ohledně KD Těšetice, firma nabídla dělat jen zdící práce a opravy 

statických poruch. 

 

Žižka –        -      Jubilanti 

- Plánované akce – dle aktuálního počasí 

- 30.04.2013 – pálení čarodějnic – vatra 

- 01.05.2013 – fotbalové utkání svobodní-ženatí -  

- 07.05.2013 – lampionový průvod 

- 08.05.2013 – odveta svobodní-ženatí 

  

Ing. Krejčí – jak dopadlo výběrové řízení na ředitelku/ředitele MŠ Těšetice 

 

Žižka – první kolo se konalo 5.4.2013, podané 4 přihlášky, do druhého kola výběrového řízení postoupily 3 

kandidátky, druhé kolo dne  26.04.2013  

 

Ing. Valentová – mohl by se uklidit prostor vedle Dufků u hl. silnice 

 

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 21.18 hodin. 

 

 

 

V Těšeticích dne 8. 4. 2013 

 

 

 

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

    Ing. Zdeněk Nekula                                                                 ověřovatelé zápisu 

        starosta obce 


