ZÁPIS
o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,
konaného dne 18.09.2014 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 č. 5 – 8.
5. Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (předmět zakázky „Pořízení kompostérů pro efektivní
nakládání s biologickým odpadem ve svazku Znojemských vinařských obcí DANÍŽ“)
6. Stížnost (stěžovatel p. V.K.)
7. Žádost o přidělení obecního bytu (paní M.B.)
8. Žádost o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2014 na nákup dopravního automobilu
a že je přítomno 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni:

Ing. Miroslav Krejčí, Ing. Zdeněk Nekula, Ladislav Večeřa,
Pavel Worbis, Ing. Iva Valentová

Omluveni:

Jana Ryšavá, Jindřich Žižka

Nepřítomni:
Hosté:
Zapisovatelem byla jmenována Věra Nováková.
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 Pavel Worbis a Ing. Iva Valentová, 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,
Pavla Worbise a Ing. Ivu Valentovou.
Hlasování : pro – 5 , 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. Směnná smlouva (Obec Těšetice vlastník par.č. 4212, 4213, 4214 a 4231 a L.M. vlastník par.č. 3092 a 3697)
03. Hospodaření obce Těšetice k 31.8.2014 (hlavní a hospodářská činnost)
04. Rozpočtové opatření 8/2014
05. Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (předmět zakázky: „Pořízení kompostérů pro
efektivní nakládání s biologickým odpadem ve svazku znojemských vinařských obcí DANÍŽ“)

06. Stížnost (stěžovatel p. V.K.)
07. Žádost o přidělení obecního bytu (paní M.B.)
08. Žádost o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2014 na nákup dopravního automobilu
09. Diskuse
Návrh usnesení č. 1/10/2014
Zastupitelstvo schvaluje navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 1/10/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Směnná smlouva (Obec Těšetice vlastník par.č. 4212, 4213, 4214 a 4231 a L.M. vlastník par.č. 3092 a
3697)
Zastupitelé byli seznámeni se směnnou smlouvou mezi obcí Těšetice a p. Libuší Matouškovou na směnu
pozemků. Obec vlastník pozemku par.č. 4212, 4213, 4214 a 4231 a paní Libuše Matoušková vlastní pozemky
par.č. 3092 a 3697. Poplatek za návrh a zahájení vkladového řízení bude hradit obec. Obec získá od paní
Matouškové pozemky ve větší hodnotě, než které směňuje.
Návrh usnesení č. 2/10/2014
Zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu mezi obcí Těšetice (vlastník par.č. 4212, 4213, 4214 a 4231) a paní
Libuší Matouškovou (vlastník par.č. 3092 a 3627) v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 5 , proti – 0
Usnesení č. 2/10/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 3
Hospodaření obce Těšetice k 31.8.2014 (hlavní a hospodářskou činnost)
Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce Těšetice k 30.08.2014 (hlavní a hospodářská činnost)
Hlavní činnost
Kč
Příjmy
4.705.019,56
Výdaje
6.753.517,21
Rozdíl
- 2.048.497,65
Hospodářská činnost
Příjmy
Výdaje
Rozdíl

Kč
1.914.084,82
1.785.440,76
128.644,06

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

943.233,30 Kč
81.149,75 Kč
1.024.383,05 Kč
375.895,84 Kč

410.800,00
1.411.615,81
3.960.000,00
5.782.415,81

Kč
Kč
Kč
Kč

Návrh usnesení č. 3/10/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o hospodaření obce Těšetice k 31.8.2014 (hlavní a hospodářská
činnost).
Hlasování : pro – 5 , proti – 0
Usnesení č. 3/10/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
Rozpočtové opatření 8/2014
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 8 / 2014.
Příjmy – zvýšení
255.700,-Výdeje – zvýšení
255.700,-Financování
0
Návrh usnesení č. 4/10/2014
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.8/2014.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 4/10/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 5
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (předmět zakázky: „Pořízení kompostérů pro
efektivní nakládání s biologickým odpadem ve svazku znojemských vinařských obcí DANÍŽ“)
Zastupitelé byli informováni o výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na pořízení kompostérů
pro efektivní nakládání s biologickým odpadem ve svazku znojemských vinařských obcí DANÍŽ. Zadavatel
zakázky Svazek znojemských vinařských obcí. Zjednodušené podlimitní řízení, kdy podání nabídky končí
14.09.2014 v 9:00 hodin.
Návrh usnesení č. 5/10/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí výzvu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace – předmět zakázky:
„Pořízení kompostérů pro efektivní nakládání s biologickým odpadem ve svazku znojemských vinařských obcí
DANÍŽ..
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 5/10/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Stížnost (stěžovatel p. V.K.)
Zastupitelé byli seznámeni se stížností pana Vojtěch Kašpárka na chování pana Bohuslava Macha.
Návrh usnesení č. 6/10/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí stížnost pana Vojtěcha Kašpárka na chování pana Bohuslava Macha a oznamuje
stěžovateli, že řešení popsaného skutkového jednání není v kompetenci Zastupitelstva obce Těšetice, ale
příslušné Policie ČR, města Znojma dle Veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků nebo soudů ČR.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 6/10/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 7
Žádost o přidělení obecního bytu (paní M.B.)
Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o přidělení obecního bytu (paní M.B.)
Návrh usnesení č. 7/10/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost paní Marie Blechové o přidělení obecního bytu a bere na vědomí
zařazení její žádosti do seznamu žadatelů. Žádost bude opět projednána po dostavbě bytů.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 7/10/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Žádost o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2014 na nákup dopravního automobilu
Zastupitelé byli informováni podání žádosti o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2014 na nákup
dopravního automobilu pro SDH Těšetice.
Návrh usnesení č. 8/10/2014
Zastupitelstvo schvaluje žádost o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2014 na nákup dopravního
automobilu.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 8/10/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 9
Diskuse
- Starosta informoval o lhůtách dle pokynu Ministerstva vnitra ČR před svoláním ustavujícího zasedání
nového ZO po volbách do obecního zastupitelstva, které se konají 10. a 11. 10.2014.

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 18:39 hodin.
V Těšeticích dne 18.9.2014

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

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

