ZÁPIS
o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,
konaného dne 13. 01. 2014 v Těšeticích
Starosta obce zahájil 1. 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. – 21.
14. Žádost o finanční příspěvek (SDH, masopust)
15. Protokol č. 1/2013 až 21/2013 o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
16. Zařazení dlouhodobého majetku č. 22/2013 a 23/2013
17. Zařazovací protokol č. 2013/31 až 2013/34
18. Vyúčtování dotace za rok 2013 a návrh na pokrytí ztráty výsledku hospodaření (MŠ Těšetice)
19. Podání žádosti o dotaci z MMR na nové herní prvky (dětské hřiště na zahradě MŠ Těšetice)
20. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dílo (dětské hřiště v MŠ).
21. Kupní smlouva o koupi nemovitosti (kupující Miroslava Braunová, par. č. 79/2 – 163 m2, 80/2 – 72 m2)

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:

zástupci Policie ČR – odd. Znojmo
p. Lukeš – starosta obce Prosiměřice

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. Krejčí Miroslav, Pavel Worbis, 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. Miroslava Krejčího a Pavla Worbise.
Hlasování : pro – 7 , proti –
Usnesení bylo schváleno.

0

, zdržel se –

0

Starosta přednesl návrh programu zasedání ke schválení.

01. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
zastupitelstva obce)
02. Informace k zákonu č. 89/2012 Sb. (nový) občanský zákoník
03. Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu č. 23 - bod stažen z projednání
04. Změny v odměňování členů zastupitelstev ÚSC od 1.1.2014
05. Žádost o poskytnutí informace o odběru domácích kompostérů pro rodinné domy – občany, pro zařízení obcí
a pořízení drtiče větví (Svazek znojemských vinařských obcí DANÍŽ)
06. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK (č. 22494/13/OKH na zabezpečení akceschopnosti jednotky
SDH) - bod stažen z jednání
07. Protokol o trestním oznámení (krádež svodů na VÚZ)
08. Oprava sklepů v roce 2014
09. Rozpočtové opatření č. 1/2014
10. Hospodaření obce Těšetice k 31.12.2013 (hlavní a hospodářská činnost)
11. Zápis kontrolního výboru ze dne 11.12.2013 – inventarizace vybavení obecní dílny
12. Zápis kontrolního výboru ze dne 11.12.2013 – ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory sportovního
areálu uzavřené dne 9.12.2003
13. Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce v rámci přímé podpory sportovních
aktivit na rok 2014 – TJ Těšetice
14. Žádost o finanční příspěvek (SDH, masopust)
15. Protokol č. 1/2013 až 21/2013 o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
16. Zařazení dlouhodobého majetku č. 22/2013 a 23/2013
17. Zařazovací protokol č. 2013/31 až 2013/34
18. Vyúčtování dotace za rok 2013 a návrh na pokrytí ztráty výsledku hospodaření (MŠ Těšetice)
19. Podání žádosti o dotaci z MMR na nové herní prvky (dětské hřiště na zahradě MŠ Těšetice)
20. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dílo (dětské hřiště v MŠ).
21. Kupní smlouva o koupi nemovitosti (kupující Miroslava Braunová, par. č. 79/2 – 163 m2, 80/2 – 72 m2)
22. Diskuse

Návrh usnesení č. 1/01/2014
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 1/01/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Informace k zákonu č. 89/2012 Sb. (nový) občanský zákoník
Zastupitelé byli informování o změnách a znění k zákonu č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku.
Návrh usnesení č. 2/01/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty k zákonu č. 89/2012 Sb. (nový) občanský zákoník.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 2/01/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 3
Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu č. 23
Bod stažen z jednání zastupitelstva.

Bod č. 4
Změny v odměňování členů zastupitelstev ÚSC od 1.1.2014
Zastupitelé byli informování o změnách v odměňování členů zastupitelstev, Metodické doporučení ÚSC od
1.1.2014.
Změna v odměňování členů zastupitelstva obce Těšetice:
Starosta
[ 27425 + (1304*6) ] * 0,6 =
21.149,-Místostarosta [ 7509 + (1304*6) ] * 0,6
=
15.333,-Předseda výboru 880 + 280 + 180
=
1.340,-Člen výboru
570 + 280 + 180
=
1.030,-Člen zastupitelstva 280 + 180
=
460,-Návrh usnesení č. 04/01/2014
Zastupitelstvo schvaluje změny v oblasti odměňování členů zastupitelstva obce Těšetice dle předloženého
návrhu, platné od ledna 2014.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 04/01/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 5
Žádost o poskytnutí informace o odběru domácích kompostérů pro rodinné domy – občany, pro zařízení
obcí a pořízení drtiče větví (Svazek znojemských vinařských obcí DANÍŽ)
Zastupitelé byli informování o žádosti, Svazku znojemských vinařských obcí DANÍŽ, o poskytnutí informace o
odběru domácích kompostérů pro rodinné domy – občany, pro zařízení obcí a pořízení drtiče větví pro obec
Těšetice – při získání dotace z OPŽP (dotace 90% celkových nákladů a 10% vlastního příspěvku žadatelů).
Návrh usnesení č. 5/01/2014
Zastupitelstvo schvaluje záměr na odběr kompostérů ( á 900 l – 220 ks, á 2000 l – 4 ks ) a pořízení drtiče větví
( 2 ks ) s využitím dotace 90% z dotačního titulu OPŽP.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 5/01/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK (č. 22494/13/OKH na zabezpečení akceschopnosti jednotky
SDH) - bod stažen z jednání
Bod stažen z jednání zastupitelstva.

Bod č. 7
Protokol o trestním oznámení (krádež svodů na VÚZ)
Zastupitelé byli informováni o krádeži svodů na VÚZ, které bylo nahlášeno Policii ČR.
Návrh usnesení č. 7/01/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí protokol o trestním oznámení ve věci krádeže svodů na VÚZ.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 7/01/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Oprava sklepů v roce 2014
Zastupitelé byli informování o průběhu podpory na opravu sklepů v obci Těšetice i pro rok 2014.
Finanční podpora činí 50.000,- Kč/rok. Oprava průčelí sklepů a lisoven v obci Těšetice.
Výše podpory – 50% z ceny opravy, max. však Kč 5.000,--.
Žadatel může být vlastník nebo nájemce sklepu.

Návrh usnesení č. 8/01/2014
Zastupitelstvo schvaluje podporu na opravu sklepů v obci Těšetice pro rok 2014 (dle přílohy).
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 8/01/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 9
Rozpočtové opatření č. 1/2014
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 1/2014.
Zvýšení příjmů
Zvýšení výdajů

111.300,-1.610.600,--

Financování

1.499.300,--

Návrh usnesení č. 9/01/2014
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 9/01/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 10
Hospodaření obce Těšetice k 31.12.2013 (hlavní a hospodářská činnost)
Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce Těšetice k 31.12.2013 (hlavní a hospodářská činnost).
Hlavní činnost
Příjmy
Výdaje
Rozdíl
Hospodářská činnost
Příjmy
Výdaje
Rozdíl

Kč
7.462.841,75
9.173.366,66
- 1.710.524,91
Kč
2.726.681,87
2.722.828,22
3.853,65

Peněžní zůstatek na účtu obce : ČS Znojmo
ČNB Brno
Celkem zůstatek účtu obce
Peněžní zůstatek na účtu HČ :
Zůstatky úvěrových účtů:
1. Úvěrový účet
2. Úvěrový účet
3. Úvěrový účet
Celkem úvěrové účty

1.983.995,25 Kč
225.430,96 Kč
2.209.426,21 Kč
367.677,81 Kč
887.600,00 Kč
1.411.615,81 Kč
2.883.994,00 Kč
5.183.209,81 Kč

Návrh usnesení č. 10/01/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce Těšetice k 31.12.2013 (hlavní a hospodářská činnost).
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 10/01/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 11
Zápis kontrolního výboru ze dne 11.12.2013 – inventarizace vybavení obecní dílny
Zastupitelé byli seznámeni s průběhem inventarizace vybavení obecní dílny, provedené kontrolním výborem dne
11.12.2013 a informací starosty, řešení vyklizení majetku p. Jiřího Plačka z obecní dílny.
Návrh usnesení č. 11/01/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 11.12.2013 k inventarizaci vybavení obecní
dílny. Dále bere na vědomí informaci starosty o řešení vyklizení majetku p. Jiřího Plačka, který je nedovoleně
uložen v obecní dílně.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 11/01/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 12
Zápis kontrolního výboru ze dne 11.12.2013 – ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory
sportovního areálu uzavřené dne 9.12.2003
Zastupitelé byli seznámeni s průběhem inventarizace nebytových prostor ve sportovním areálu, z důvodu
ukončení nájemní smlouvy se společností ARES 96 s.r.o., provedené kontrolním výborem dne 11.12.2013.
Návrh usnesení č. 12/01/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis Kontrolního výboru ze dne 11.12.2013 k ukončení nájemní smlouvy na
nebytové prostory sportovního areálu Těšetice uzavřené dne 9.12.2003 se společností ARES 96 s.r.o..
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 12/01/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 13
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce v rámci přímé podpory
sportovních aktivit na rok 2014 – TJ Těšetice
Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce v rámci
přímé podpory sportovních aktivit na rok 2014 – TJ Těšetice, Kč ve výši 40.000,-- a použít příspěvek na zajištění
pokrytí výdajů na činnost fotbalového oddílu v roce 2014.
Návrh usnesení č. 13/01/2014
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce v rámci přímé
podpory sportovních aktivit s příjemcem TJ Těšetice v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 13/01/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 14
Žádost o finanční příspěvek (SDH, masopust)
Zastupitelé byli informování se zněním žádosti o finanční příspěvek ve výši Kč 5.000,-- na tradiční Masopust
pro SDH Těšetice, který se bude konat 1.3.2014.
Návrh usnesení č. 14/01/2014
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek Kč 5.000,-- pro SDH Těšetice na pořádání tradičního masopustu
1.3.2014.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 14/01/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 15
Protokol č. 1/2013 až 21/2013 o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
Zastupitelé byli seznámeni s protokoly o vyřazení č. 1/2013 až 21/2013 dlouhodobého hmotného majetku.
Protokol
inv.č.
PC Kč
1/2013 1-337 tiskárna Minolta PagePro 1300W
4.500,-2/2013 2-024 stůl bílý s bílou umakartovou deskou
565,-3/2013 2-025 stůl bílý s bílou umakartovou deskou
565,-4/2013 7-007 škrabka na brambory
8.000,-5/2013 7-022 elektrický šlehač ve skříňce
1.075,-6/2013 7-050 obrazovka HP LCD 17“
7.899,-7/2013 1-282 tiskárna LC 1050
6.000,-8/2013 1-040 chodník na Královskou
7.260,-9/2013 1-053 keramická váza
580,-10/2013 1-054 keramická váza
580,-11/2013 1-055 keramická váza
580,-12/2013 1-425 SW OBES
3.600,-13/2013 1-286 volební zástěna
1.650,10
14/2013 1-287 volební schránka přenosná
590,-15/2013 1-288 volební schránka
780,-16/2013 1-360 záložní zdroj APC Back-UPS-500
2.760,-17/2013 1-058 skříň sv. dvoudveřová
590,-18/2013 2-043 hadice C 52
1.660,-19/2013 2-044 autobaterie Varta
1.317,-20/2013 2-053 pracovní blůza
354,60
21/2013 2-070 hadice
1.474,-Návrh usnesení č. 15/01/2014
Zastupitelstvo schvaluje protokol č. 1/2013 až 21/2013 o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 15/01/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 16
Zařazení dlouhodobého majetku č. 22/2013 a 23/2013
Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacími protokoly č. 22/2013 a 23/2013dlouhodobého majetku.
Protokol
č. 22/2013 – inv.č. 0339 – orná půda (par.č. 303/10 o výměře 408m2), PC 5.610,-- Kč
č. 23/2013 – inv.č. 0340 – ostatní plocha (neplodná půda, parc.č. 512 o výměře 439m2), PC 6.036,25 Kč
Návrh usnesení č. 16/01/2014
Zastupitelstvo schvaluje zařazení dlouhodobého majetku číslo 22/2013 a 23/2013.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 16/01/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 17
Zařazovací protokol č. 2013/31 až 2013/34
Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacími protokoly č. 31/2013 až 34/2013.
Protokol
2013/31 inv.č. 1-457 vysavač Wet & Dry
Kč 2.311,-2013/32
1-458 volební urna velká
1.270,50
2013/33
1-459 paraván dřevěný na nožkách
3.375,90
2013/34
1-460 záložní zdroj UPC APC 550
2.301,--

Návrh usnesení č. 17/01/2014
Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokol č. 2013/31 až 2013/34.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 17/01/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 18
Vyúčtování dotace za rok 2013 a návrh na pokrytí ztráty výsledku hospodaření (MŠ Těšetice)
Zastupitelé byli seznámeni s vyúčtováním dotace za rok 2013 a návrh na pokrytí ztráty výsledku hospodaření
(MŠ Těšetice). Částka rezervního fondu činí 136.163,57 Kč a ztráta za rok 2013 činí 3.404,02 Kč. Zůstatek
rezervního fondu by činil 132.759,55 Kč.
Návrh usnesení č. 18/01/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí vyúčtování dotace za rok 2013 a výroční zprávu o hospodaření MŠ Těšetice za
rok 2013 a schvaluje pokrytí ztráty za rok 2013 ve výši 3.404,02 Kč z rezervního fondu školy.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 18/01/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 19
Podání žádosti o dotaci z MMR na nové herní prvky (dětské hřiště na zahradě MŠ Těšetice)
Zastupitelé byli informování o podání žádosti o dotaci z MMR na nové herní prvky (dětské hřiště na zahradě MŠ
Těšetice).
Návrh usnesení č. 19/01/2014
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR na nové herní prvky na dětském hřišti na zahradě MŠ
Těšetice.
Hlasování : pro – 7

, proti –

0

, zdržel se – 0

Usnesení č. 19/01/2014 bylo schváleno
Bod č. 20
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dílo (dětské hřiště v MŠ).
Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o dílo (dětské hřiště v MŠ).
Návrh usnesení č. 20/01/2014
Zastupitelstvo zamítá předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o dílo (dětské hřiště) s budoucím
zhotovitelem Františkem Smitkou.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 20/01/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 21
Kupní smlouva o koupi nemovitosti (kupující Miroslava Braunová, par. č. 79/2 – 163 m2, 80/2 – 72 m2)
Zastupitelům byla předložena kupní smlouva o koupi nemovitosti - kupující Miroslava Braunová (pozemky par.
č. 79/2 – 163 m2, 80/2 – 72 m2), za celkovou cenu 11.750,-- Kč.
Návrh usnesení č. 21/01/2014
Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu o koupi nemovitosti (par.č. 79/2 – 163m2 a parc.č. 80/2 – 72m2)
s kupující Miroslavou Braunovou v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 21/01/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 22
Diskuse
Zástupci Policie ČR – informace o stavu místních záležitostí veřejného pořádku
Lukeš
- informace o vandalismu a chování mládeže v obci Prosiměřice
Ing. Nekula

- pečovatelské byty – zatím odloženo
- v r. 2014 – jsou v plánu okna
- poděkování starosty Rousínova policistům za pomoc

Žižka

- jubilanti
- koupit sekačku, žebřík

Worbis

- přechod přes hlavní ulici u Jančurových

Žižka

- už se řešilo, nejde z důvodu metrů od křižovatky a mostu

Worbis

- dát instalovat kamerový systém na obci
- zákaz zastavení před vraty hasičky

Žižka
Ing. Nekula

- nejdříve zjistit za jakých podmínek
- necháme nacenit

Ryšavá

- je pravda, že před Jelenovýma bude stání pro auta ?
- koupit také motorovou pilu

Ing. Nekula

- ano, bude silnice, stání podélné a chodník bude po obou stranách na hlavní ulici, řeší se vše
včetně zeleně
- motorovou pilu pro hasiče
- děti, které se narodily v roce 2012-2013 z Těšetic pozvány na vítání občánků

Ryšavá
Ing. Krejčí

- zaměstnanci obce pěkně vyčistili cestu na Kyjovice
- je zalitá výsadba

Žižka

- ano, zaměstnanci obce zalili

Večeřa

- zahájeno jednání s občany v ulici u hřiště o výsadbě stromků u stráně ke hřišti,
dá se říci, že všichni souhlasí.
- bude lepší mít písemný souhlas

Ryšavá

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva ve 21.07 hodin.
V Těšeticích dne 13. 01. 2014

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

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

