
Z Á P I S  
o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 13. 05. 2013 v Těšeticích 

  
Starosta obce zahájil  5. 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. 23. – 30. 

 

23. Zapojení Obce Těšetice do společných nákupů el. energie a plynu (OSI o.p.s.) 

24. Smlouva o výpůjčce č. OS201320002118 (EKO-KOM, a.s.) 

25. Výzva k účasti na kontrolní prohlídce (SÚ Prosiměřice) 

26. Návrh opatření na odstranění nedostatků zjištěných KHS v obecní jídelně 

27. Návrh projektu na akci „Zpevněné prostranství před sklepní uličkou – kaňonem (Silniční a mostní     

      inženýrství s.r.o.) 

28. Posouzení stavebně technického stavu objektu terasy u objektu občanské vybavenosti na pozemku parcelní  

      číslo 699/3 v obci Těšetice 

29. Protokol o výsledku kontroly ze dne 28. 3. 2013 (MŠ Těšetice) 

30. Kupní smlouva (prodávající Petr a Petra Vaculovi, par. č. 80/3) 

 

 

     

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

  

Přítomni: Ing. Zdeněk Nekula, Ing. Iva Valentová, Ladislav Večeřa, Pavel Worbis, Jana Ryšavá, 

                       Jindřich Žižka - přítomen od bodu 12, 

 

                                                     

Omluveni:     Ing. Miroslav Krejčí 

               

 

Nepřítomni:    

  

Hosté:     Mgr. Lea Šmikmátorová       

       

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. 

 

Navrženi byli Jana Ryšavá a Ladislav Večeřa, 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 Ladislava Večeřu. 

 

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. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 29.11.1995 (Renov spol. s r.o., Víceúčelové zařízení Těšetice)  

03. Valná hromada MAS „Znojemské vinařství, o. s. (29.4.2013) a Svazku znojemských vinařských obcí     

      DANÍŽ (16.5.2013) 

04. Vystoupení obce Těšetice ze Svazku znojemských vinařských obcí DANÍŽ 

05. Výsledek výběrového řízení na pozici „ředitelka MŠ Těšetice“ 

06. Žádost o podporu na opravu sklepů pro rok 2013 a smlouvy o poskytnutí podpory 

07. Výzva k vyvěšení moravské vlajky 

08. Zařazení dlouhodobého majetku č. 9/2013 (parcela č. 79/14) 

09. Zařazení dlouhodobého majetku č. 8/2013 (parcela č. 79/13) 

10. Zařazení dlouhodobého majetku č. 7/2013 (parcela č. 386/5) 

11. Oznámení záměru prodeje nemovitostí (par. č. 79/4 a 79/5) - oprava 

12. Prázdninový provoz MŠ Těšetice v červenci a srpnu 2013 

13. Vinný košt 2013 - vyúčtování 

14. Smlouva č. ZN-014130003495/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  (E.ON Distribuce,  

      a.s.)  

15. Úvěrová smlouva (Česká spořitelna, a.s.; 4 mil. Kč) 

16. Mandátní smlouva (Ing. Milan Herzig, zastřešení Víceúčelového zařízení Těšetice) č. 04/13 

17. Výzva k podání nabídky – zakázka malého rozsahu (zastřešení Víceúčelového zařízení Těšetice) ev. číslo :  

       2/13 

18. Schválení účetní závěrky obce za rok 2012  

19. Schválení účetní závěrky PO MŠ Těšetice za rok 2012 

20. Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby (zastřešení MŠ Těšetice) 

21. Hospodaření obce Těšetice k 30. 04. 2013 (hlavní a hospod. činnost) 

22. Rozpočtové opatření č. 5/2013 

23. Zapojení Obce Těšetice do společných nákupů el. energie a plynu (OSI o.p.s.) 

24. Smlouva o výpůjčce č. OS201320002118 (EKO-KOM, a.s.) 

25. Výzva k účasti na kontrolní prohlídce (SÚ Prosiměřice) 

26. Návrh opatření na odstranění nedostatků zjištěných KHS v obecní jídelně 

27. Návrh projektu na akci „Zpevněné prostranství před sklepní uličkou – kaňonem (Silniční a mostní     

      inženýrství s.r.o.) 

28. Posouzení stavebně technického stavu objektu terasy u objektu občanské vybavenosti na pozemku parcelní  

      číslo 699/3 v obci Těšetice 

29. Protokol o výsledku kontroly ze dne 28. 3. 2013 (MŠ Těšetice) 

30. Kupní smlouva (prodávající Petr a Petra Vaculovi, par. č. 80/3) 

31. Diskuse 

 

Návrh usnesení č. 1/5/2013 

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

 

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

 

Bod č. 2 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 11. 1995 (Renov spol. s r.o., Víceúčelové zařízení Těšetice) 

Zastupitelé byli seznámeni s Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 11. 1995 s Renov spol. s r.o., 

(Víceúčelové zařízení Těšetice). 

 

Návrh usnesení č.  2/5/2013 

Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 11. 1995 (Víceúčelové zařízení Těšetice) se 

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

 

Hlasování : pro –   4     , proti –    0              , zdržel se – 1 – Ing. Iva Valentová          

Usnesení č. 2/5/2013 bylo schváleno.  

 

 

 

 

 

Bod č. 3 



Valná hromada MAS „Znojemské vinařství, o. s. (29.4.2013) a Svazku znojemských vinařských obcí     

DANÍŽ (16.5.2013) 

Zastupitelé byli seznámeni s konáním Valné hromady MAS „Znojemské vinařství, o. s. (29.4.2013) a Svazku 

znojemských vinařských obcí DANÍŽ (16.5.2013) 

 

Návrh usnesení č. 3/5/2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o konání Valné hromady MAS „Znojemské vinařství, o. s.“ 

(29.04.2013) a Svazku znojemských vinařských obcí DANÍŽ (16.05.2013 a bere na vědomí informaci o 

efektivnosti členství obce Těšetice v MAS a u Svazku DANÍŽ.  

 

Hlasování : pro –   5        , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č. 3/5/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 4 

Vystoupení obce Těšetice ze Svazku znojemských vinařských obcí DANÍŽ 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem na Vystoupení obce Těšetice ze Svazku znojemských vinařských obcí 

DANÍŽ. 

 

Návrh usnesení č. 4/5/2013  

Zastupitelstvo odkládá vystoupení Obce Těšetice ze Svazku Znojemských vinařských obcí DANÍŽ a pověřuje 

předložit k projednání zápisy z Valné hromady MAS a DANÍŽE. 

 

Hlasování : pro –   5      proti –     0         , zdržel se –    0      

Usnesení č. 4/5/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 5 

Výsledek výběrového řízení na pozici „ředitelka MŠ Těšetice“ 

Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem výběrového řízení na pozici „ředitelka MŠ Těšetice“. Ředitelkou MŠ 

Těšetice se ve výběrovém řízení stala p. Lea Šmikmátorová. Do výběrového řízení byly přihlášeny 4 uchazečky 

(p. Lea Šmikmátorová, p. Zdeňka Worbisová,  p. Soňa Ludvíková a p. Angelika Táborská).. Do druhého kola 

postoupily 3 uchazečky (p. Lea Šmikmátorová, p. Zdeňka Worbisová a p. Soňa Ludvíková). 

Složení konkurzní komise:  Jindřich Žižka 

                                      Ing. Zdeněk Nekula   

                                              Mgr. Růžena Jonášová – zástupce KrÚ Jihomoravského kraje 

                                              Iveta Hodinová – odborník z oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství 

                                              Mgr. Jana Bezrouková – zástupce z řad pedagogických pracovníků              

 

Návrh usnesení č.  5/5/2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení na pozici „ředitelka MŠ Těšetice“ a 

informaci o jmenování nové paní ředitelky Mgr. Ley Šmikmátorové a informaci o hlavním okruhu témat dalšího 

rozvoje MŠ (vzdělávání pedagogických pracovníků, aktivní spolupráce a vyhledávání dotačních titulů a zlepšení 

komunikace a informovanosti rodičů) 

 

 

Hlasování : pro –   5       , proti –     0           , zdržel se – 0        

Usnesení č. 5/5/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 6  

Žádost o podporu na opravu sklepů pro rok 2013 a smlouvy o poskytnutí podpory 

Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o podporu na opravu sklepů pro rok 2013 a smlouvy o poskytnutí podpory. 

Žadatelé : p. Svoboda Petr – žádost o příspěvek ve výši  Kč 5.000,-- 

                 p. Večeřa Ladislav – žádost o příspěvek           Kč 5.000,-- 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh usnesení č.  6/5/2013 



Zastupitelstvo schvaluje podané žádosti o podporu na opravu sklepů pro rok 2013 a schvaluje smlouvy o 

poskytnutí podpory s Petrem Svobodou a Ladislavem Večeřou, v předloženém znění a pověřuje starostu 

k podpisu. 

 

Hlasování : pro –  5      , proti –  0         ,  zdržel se – 0      

Usnesení č. 6/5/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 7 

Výzva k vyvěšení moravské vlajky 

Zastupitelé byli seznámeni s Výzvou k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2013 při oslavě 

1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. 

 

Návrh usnesení č.  7/5/2013 

Zastupitelstvo schvaluje zakoupení moravské vlajky a její vyvěšení při příležitosti oslav 1150. Výročí příchodu 

slovanských věrozvěstů, svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. 

 

Hlasování : pro –    5       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 7/5/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 8  

Zařazení dlouhodobého majetku č. 9/2013 (parcela č. 79/14) 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním Zařazení dlouhodobého majetku č. 9/2013 (parcela č. 79/14, výměra 

177m2, PC 6.310,-- Kč). 

 

Návrh usnesení č. 8/5/2013 

Zastupitelstvo schvaluje zařazení dlouhodobého majetku č. 9/2013 (parcela č. 79/14) 

 

Hlasování : pro –   5        , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č. 8/5/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 9  

Zařazení dlouhodobého majetku č. 8/2013 (parcela č. 79/13) 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacím protokolem dlouhodobého majetku č. 8/2013 (par. č. 79/13, výměra 

46m2,  PC 635,72 Kč). 

 

Návrh usnesení č. 9/5/2013 
Zastupitelstvo schvaluje zařazení dlouhodobého majetku č. 8/2013 (par. č. 79/13) 

 

Hlasování : pro –     5     , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č. 9/5/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 10 

Zařazení dlouhodobého majetku č. 7/2013 (parcela č. 386/5) 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazení dlouhodobého majetku č. 7/2013 (par. č. 386/5, výměra 60m2 – u 

křižovatky u Kapilanu, PC 829,20 Kč). 

 

Návrh usnesení č. 10/5/2013 
Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokol dlouhodobého majetku č. 7/2013 (par. č. 386/5). 

 

Hlasování : pro –     5     , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č. 10/5/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 11 

Oznámení záměru prodeje nemovitostí (par. č. 79/4 a 79/5) - oprava 

Zastupitelé byli seznámeni s Oznámení záměru prodeje nemovitostí (par. č. 79/4 a 79/5) – oprava výměry 

způsobenou digitalizací. Parc.č. 79/4 výměra 74m2 změněna na 77m2 (digitalizace). 

 

Návrh usnesení č.  11/5/2013 

Zastupitelstvo schvaluje záměr  prodeje nemovitostí (par. č. 79/4 a 79/5). 

 



Hlasování : pro –    5       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 11/5/2013 bylo schváleno. 

 

Od bodu č. 12 přítomen Jindřich Žižka. 

 

Bod č. 12 

Prázdninový provoz MŠ Těšetice v červenci a srpnu 2013 

Zastupitelé byli seznámeni s prázdninovým provozem MŠ Těšetice v červenci a srpnu 2013 

 

Návrh usnesení č.  12/5/2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o provedeném průzkumu na prázdninový provoz MŠ Těšetice 

v červenci a srpnu 2013. Zastupitelstvo ukládá ředitelce MŠ Těšetice Mgr. Lee Šmikmátorové informovat rodiče 

dětí navštěvující MŠ Těšetice o přerušení provozu z důvodu opravy střechy MŠ od 1.7.2013 do 23.8.2013 a 

pověřuje starostu k projednání zkrácení této lhůty s dodavatelem stavby. 

 

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

Usnesení č. 12/5/2013 bylo schváleno 

 

Bod č. 13 

Vinný košt 2013 - vyúčtování 

Zastupitelé byli seznámeni s vyúčtováním Vinný košt 2013 

Příjmy        27.350,-- 

Výdaje       30.974,-- 

Rozdíl      -  3.624,60 Kč (kryto příspěvkem obce) 

 

Návrh usnesení č. 13/5/2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí vyúčtování akce Vinný košt 2013. 

 

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

Usnesení č. 13/5/2013 bylo schváleno 

 

Bod č. 14 

Smlouva č. ZN-014130003495/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  (E.ON Distribuce,  

a.s.)  

Zastupitelé byli seznámeni se zněním Smlouvy č. ZN-014130003495/001 o zřízení práva odpovídajícího 

věcnému břemenu  (E.ON Distribuce, a.s.)  

 

Návrh usnesení č.  14/5/2013 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. ZN-014130003495/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 

(Těšetice, úprava DS, Stylový nábytek) s  E.ON Distribuce,  a.s. v předloženém znění a pověřuje starostu 

k podpisu.  

 

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

Usnesení č. 14/5/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 15 

Úvěrová smlouva (Česká spořitelna, a.s.; 4 mil. Kč) 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním úvěrové smlouvy (Česká spořitelna, a.s.; 4 mil. Kč), účel – dostavba hrubé 

stavby Víceúčelového zařízení Těšetice, oprava střechy MŠ Těšetice, rekonstrukce místních komunikací, úrok 

1,12% + 1M PRIBOR. 

 

Návrh usnesení č.  15/5/2013 

Zastupitelstvo schvaluje úvěrovou smlouvu č. 0355322439 a smlouvu o zastavení nemovitosti č. ZN 

0355322439  (4 mil. Kč) s Českou spořitelnou, a.s. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 15/5/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 16 

Mandátní smlouva (Ing. Milan Herzig, zastřešení Víceúčelového zařízení Těšetice) č. 04/13 



Zastupitelé byli seznámeni se zněním mandátní smlouvy s ing. Herzigem na zastřešení Víceúčelového zařízení 

Těšetice č. 04/13 – inženýrská činnost podle odstavce č. II, této smlouvy – cena prací Kč 80.695,-- s DPH.  

 

Návrh usnesení č.  16/5/2013 

Zastupitelstvo schvaluje mandátní smlouvu č. 04/13 (zastřešení Víceúčelového zařízení Těšetice) s Ing. 

Herzigem v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu.  

 

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

Usnesení č. 16/5/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 17 

Výzva k podání nabídky – zakázka malého rozsahu (zastřešení Víceúčelového zařízení Těšetice) ev. číslo :  

2/13 

Zastupitelé byli seznámeni s Výzvou k podání nabídky – zakázka malého rozsahu (zastřešení Víceúčelového 

zařízení Těšetice) ev. číslo :  2/13 

 

Návrh usnesení č. 17/5/2013 

Zastupitelstvo schvaluje výzvu k podání nabídky ev. číslo: 2/13 – zakázka malého rozsahu „zastřešení 

Víceúčelového zařízení Těšetice. 

Seznam oslovených firem :            Roman Arbeiter, stavební huť, s.r.o. 

                                                        Střechy Petr (Jaroslav Petr, Výrovice) 

                                                        JOKA Moravský Krumlov, s.r.o. 

                                                        OSP Moravský Krumlov, s.r.o. 

                                                        Pozemní stavby Znojmo, s.r.o. 

 

Předpokládaná cena :                      2.873.424,-- Kč bez DPH         

 

Termíny : zahájení a ukončení prací -               od 01. 07. 2013, ukončení do 31. 10. 2013 

                 lhůta pro podání nabídek                 do 31. 05. 2013 do 08.00 hod. na adresu zadavatele, podatelna 

                 lhůta otevírání obálek                       od 31. 05. 2013 od 08.01 hod. na adrese zadavatele 

                 prohlídka staveniště                          dne 24.05.2013   

Nabídku lze doručit poštou nebo osobně na adresu zadavatele tedy : Obecní úřad Těšetice 62, 67161 Prosiměřice      

 

Členové komise:        Žižka, Nekula, Herzig, Ryšavá, Worbis 

Náhradníci        :        Valentová, Večeřa, Krejčí, Andrš, Čeleda             

 

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

Usnesení č. 17/5/2013 bylo schváleno 

 
Bod č. 18 

Schválení účetní závěrky obce za rok 2012  

Zastupitelé byli seznámeni s účetní závěrkou obce Těšetice za rok 2012 sestavenou k 31. 12. 2012. 

 

Návrh usnesení č.  18/5/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Těšetice sestavenou k 31. 12. 2012. 

 

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

Usnesení č. 18/5/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 19 

Schválení účetní závěrky PO MŠ Těšetice za rok 2012 

Zastupitelé byli seznámeni s účetní závěrkou PO MŠ Těšetice za rok 2012, sestavenou k 31. 12. 2012. 

 

Návrh usnesení č. 19/5/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace 

sestavenou k 31. 12. 2012. 

 

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

Usnesení č. 19/5/2013 bylo schváleno. 

 



 

 

Bod č. 20 

Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby (zastřešení MŠ Těšetice) 

Starosta seznámil zastupitele s výsledkem výběrového řízení na dodavatele stavby (zastřešení MŠ Těšetice). 

                                                              Cena bez DPH 

1. Střechy Petr (Jaroslav Petr, Výrovice) 523.235,-- 

2. Roman Arbeiter, stavební huť            613.525,-- 

3. Joka Moravský Krumlov                  629,648,-- 

4. Pozemní stavby Znojmo                     668.344,-- 

 

Návrh usnesení č.  20/5/2013 

Zastupitelstvo schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby „zastřešení MŠ Těšetice“, schvaluje 

nejvýhodnější cenovou nabídku od Jaroslava Petra (Výrovice) a schvaluje smlouvu o dílo na „zastřešení MŠ 

Těšetice“ s Jaroslavem Petrem (Výrovice) v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 20/5/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 21 

Hospodaření obce Těšetice k 30.4.2013 (hlavní a hospodářská činnost) 

Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením Obce Těšetice k 30.4. 2013 (hlavní a hospodářská činnost). 

  

Hlavní činnost                      k    30. 4. 2013  v Kč            

 

Příjmy                                               1.973.934,49               

Výdaje                                               1.349.979,52           

Rozdíl                                                   623.954,97                              

 

Hospodářská činnost 

 

Příjmy                                                  767.995,10          

Výdaje                                                  730.274,78           

Rozdíl                                                     37.720,32              

 

Peněžní zůstatek na účtu obce:       1.070.897,89       

Peněžní zůstatek na účtu HČ:            244.622,01   

 

Návrh usnesení č.  21/5/2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o hospodaření Obce Těšetice k 30.04.2013 (hlavní a hospodářská 

činnost). 

 

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

Usnesení č. 21/5/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 22 

Rozpočtové opatření č. 5/2013 

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 5/2013 

 

Příjmy                                                          0,-- 

Výdaje –                                             63.000,-- 

Financování – zvýšení/snížení           63.000,--     -   použití zůstatku z roku 2012                                                    

  

Návrh usnesení č. 22/5/2013 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2013. 

 

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

Usnesení č. 22/5/2013 bylo schváleno. 



 

Bod č. 23 

Zapojení Obce Těšetice do společných nákupů el. energie a plynu (OSI o.p.s.) 

Zastupitelé byli seznámeni se zapojením obce Těšetice do společných nákupů el. Energie a plynu (OSI o.p.s.) 

 

Návrh usnesení č. 23/5/2013 

Zastupitelstvo schvaluje zapojení Obce Těšetice do společných nákupů el. Energie a plynu (OSI o.p.s.) . 

 

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

Usnesení č. 23/5/2013 bylo schváleno 

 

Bod č. 24 

Smlouva o výpůjčce č. OS201320002118 (EKO-KOM, a.s.) 

Zastupitelé byli seznámeni se Smlouvou o výpůjčce č. OS201320002118 (EKO-KOM, a.s.). Vypůjčitel a 

půjčitel spolu uzavřeli smlouvu a zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů, na jejímž základě zajišťuje 

vypůjčitel pro půjčitele nakládání s odpady z obalů v souladu se zákonem o obalech, zákonem o odpadech a 

uzavřenou smlouvou. Tato smlouva o výpůjčce je uzavírána v návaznosti na uvedenou smlouvu o zajištění 

zpětného odběru a využití odpadu z obalů. 

 

Návrh usnesení č. 24/5/2013 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o výpůjčce č. OS201320002118 se společností EKO-KOM, a.s. 

v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 24/5/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 25 

Výzva k účasti na kontrolní prohlídce (SÚ Prosiměřice) 

Zastupitelé byli seznámeni s Výzvou k účasti na kontrolní prohlídce, dne 28.05.2013, která se bude týkat odvodu 

splaškových vod,  z objektu na parc. č. 703/12, z objektu na parc.č.703/10, z objektu na parc. č. 720/10, 

z objektu na parc. č. 776, z objektu na parc. č 777,z objektu na parc. č. 729/1, vše v k.ú. Těšetice u Znojma. 

 

Návrh usnesení č. 25/5/2013 

Zastupitelstvo pověřuje místostarostu k účasti na kontrolních prohlídkách dne 28.05.2013 ve věci odvodu  a 

likvidace  splaškových vod (č.j. STÚPROS 378/13 – Šj. až STÚPROS 383/13 – Šj). 

 

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

Usnesení č. 25/5/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 26 

Návrh opatření na odstranění nedostatků zjištěných KHS v obecní jídelně  

Starosta seznámil zastupitele s návrhem opatření navržených fa Petr Hrůza - CHEVRON GASTRO na 

odstranění nedostatků zjištěných KHS v obecní jídelně. 

 

Návrh usnesení č. 26/5/2013 

Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh opatření na odstranění nedostatků v obecní jídelně, pověřuje 

místostarostu k projednání návrhu s odpovědnými pracovníky KHS a s výsledkem jednání seznámí zastupitele 

na dalším zasedání ZO.  

 

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

Usnesení č. 26/5/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 27 

Návrh projektu na akci „Zpevněné prostranství před sklepní uličkou – kaňonem“ (Silniční a mostní 

inženýrství s.r.o.) 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem  projektu na akci „Zpevněné prostranství před sklepní uličkou – kaňonem“ 

(Silniční a mostní inženýrství s.r.o.) 

 

 

 



Návrh usnesení č. 27/5/2013 

Zastupitelstvo schvaluje návrh projektu na akci „Zpevněné prostranství před sklepní uličkou – kaňonem 

s požadavkem na rozšíření odbočky na polní cestu  v křižovatce. 

 

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

Usnesení č. 27/5/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 28 

Posouzení stavebně technického stavu objektu terasy u objektu občanské vybavenosti na pozemku 

parcelní číslo 699/3 v obci Těšetice 

Zastupitelé byli seznámeni s Posouzením stavebně technického stavu objektu terasy u objektu občanské 

vybavenosti na pozemku parcelní číslo 699/3 v obci Těšetice, provedenou dne 26.04.2013 Ing. Romanem 

Kästnerem. 

 

Návrh usnesení č. 28/5/2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí posouzení stavebně technického stavu objektu terasy (Ing. Roman Kästner) a 

pověřuje místostarostu k zajištění celoročního větrání prostor pod terasou a projednání tohoto požadavku 

s nájemcem ARES96, s.r.o. a podnájemcem TJ Těšetice. 

 

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

Usnesení č. 28/5/2013 bylo schváleno. 

 

 Bod č. 29 

Protokol o výsledku kontroly ze dne 28. 3. 2013 (MŠ Těšetice) 

Zastupitelé byli seznámeni s Protokolem o výsledku kontroly ze dne 28. 3. 2013 (MŠ Těšetice). Při kontrole 

hospodaření MŠ Těšetice za období leden – prosinec 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

Návrh usnesení č. 29/5/2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí protokol o výsledku kontroly finančního výboru ze dne 28. 3. 2013  v Mateřské 

škole Těšetice, okr. Znojmo, příspěvkové organizaci. 

 

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

Usnesení č. 29/5/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 30 

Kupní smlouva (prodávající Petr a Petra Vaculovi, par. č. 80/3) 

Zastupitelé byli seznámeni s kupní smlouvou  - prodávající Petr a Petra Vaculovi, par. č. 80/3 – kultura ostatní 

plocha o výměře 28m2 za ujednanou cenu 30,-- Kč/m2, tj. 840,-- Kč. 

 

Návrh usnesení č. 30/5/2013 

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu s prodávajícími Petrem Vaculou a Petrou Vaculovou, (par. č. 80/3) 

v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 30/5/2013 bylo schváleno. 

 

Bod č. 31 

Diskuse  

Ing. Nekula – vodárenská zjistila 27.04.2013 v noci cca 23.00 – 01.00 hod. prudký pokles vody v obecním  

vodojemu (cca 35 m3). Při kontrole nebyl zjištěn únik, nebo poškození vodovodního řádu, podezření na 

nelegální odběr – napouštění bazénu. 

 

Žižka –        -      osvětlení u Krejčů 

                    -      Jubilanti 

 

 

-      Plánované akce –   

25.05.2013 – Dětský den 

26.05.2013 – Pouť 

 



Večeřa – je třeba poděkovat místním hasičům za postavení táboráků a zajištění občerstvení na těchto akcích 

Žižka   - bude ve zpravodaji. 

Ryšavá – zpráva o průtahu obce – mostek k domu – předzahrádka – vjezd do domu č.p. 149 mostek – chodník  

                šíře 2m + 1,5m zachování koryta od zídky před domem č.p. 23 – po přeměření nevychází 

Nekula – připomínka bude projednána na jednání s projektantem, 

  

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

 

 

 

V Těšeticích dne 13. 05. 2013 

 

 

 

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

    Ing. Zdeněk Nekula                                                                 ověřovatelé zápisu 

        starosta obce 


