ZÁPIS
o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,
konaného dne 19. 11. 2014 v Těšeticích
Starosta obce zahájil 11. 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 v programu jsou opraveny body č. 9 a 11, zároveň program je doplněn o další body č. 22 – 33
22. Přeschválení usnesení č.8/06/2014, nové číslo pozemku parcelní číslo ( pův.číslo PK601/2 na KN 3938)
23. Žádost o odkoupení obecního pozemku č.p. 709/2 (L.K.)
24. Žádost o pronájem obecního pozemku č.p. 3911 o výměře 228 m ( H.M.)
25. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN – 014130007480/013 (E.ON Distribuce, a.s.)
26. Rozšíření činnosti a pověření místostarosty
27. Plán zasedání zastupitelstva na rok 2014 a 2015
28. Odměňování členů výboru ( nezastupitelů)
29. Prodloužení vodovodního řádu – předání do majetku obce (Agro Měřín, obchodní společnost s.r.o.)
30. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015 – 2019
31. Rozšíření spoludisponent a připodepisování na běžném účtu obce ( Pavel Worbis)
32. Posunutí věkové hranice jubilantů a navýšení částky věcného daru
33. Žádost o snížení nájemného pro rok 2014 a zvýšení příspěvku na rok 2015 ( TJ Těšetice)
34. Oznámení záměru bezúplatného převodu majetku na VAK Znojemsko
35. Diskuse
a že je přítomno 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni:

Ing. Miroslav Krejčí, Ing. Zdeněk Nekula, Ing. Libuše Krejčová, Ladislav Večeřa,
Mgr. Jana Bezrouková, Pavel Worbis, Jindřich Žižka

Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté: Mgr. Lea Šmikmátorová
Zapisovatelem byla jmenována Mgr. Jana Bezrouková.
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. Miroslav Krejčí 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
Ladislava Večeřu a Ing. Miroslava Krejčího.
Hlasování : pro – 7 , proti –
Usnesení bylo schváleno.

0

, zdržel se –

0

Starosta přednesl návrh programu zasedání ke schválení.

1. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání zastupitelstva obce)
2. Zřízení kontrolního a finančního výboru
3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
4. Stanovení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce starosty
5. Zpráva kontrolního výboru
6. Rozpočtové opatření č. 9/2014
7. Návrh rozpočtu na rok 2015
8. Příkaz k provedení inventarizace za rok 2014
9. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 4278 (výměra 722m² na LV 10001 – H.O.)
10. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 3441 a části p.č. 3431 (V. a J.B.)
11. NÁVRH na uzavření smlouvy č.1030018559/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – souhlas
s umístěním distribučního zařízení (E.ON Distribuce, a.s.)
12. Znalecký posudek číslo 6-1294/2014 o ceně pozemků katastru nemovitostí zapsaných na LV
č. 10001 a 215, pro katastrální území Těšetice u Znojma, obec Těšetice, okres Znojmo
13. Zařazení majetku – zařazovací protokol č. 34/2014 – 40/2014
14. Žádost o povolení umístění oboustranné směrové cedule GOLF (ARES 96 s.r.o.)
15. Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP_2014_168922
16. Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP_2014_181120
17. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu plynárenského zařízení (RWE GasNet, s.r.o.)
18. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – nákup dopravního
automobilu
19. Hospodaření obce Těšetice - hlavní a hospodářská činnost k 30.09.2014
20. Hospodaření obce Těšetice - hlavní a hospodářská činnost k 31.10.2014
21. Plán zimní údržby
Návrh usnesení č. 1/11/2014
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 1/11/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Návrh na složení finančního a kontrolního výboru
Starosta navrhl pětičlenné složení Finačního a Kontrolního výboru.
Finanční výbor navržen ve složení:
Předseda finančního výboru : Pavel Worbis
Členy finančního výboru v tomto složení:
Ing. Krejčová Libuše, Jančura Miroslav, Šimáková Jaroslava, Ing. Culek Marian
Kontrolní výbor navržen ve složení:
Předseda kontrolního výboru : Ing. Miroslav Krejčí
Členy kontrolního výboru v tomto složení:
Šálek Jan, Večeřa Ladislav, Jelen Vilém, Musil Leoš

Návrh usnesení č. 2/11/2014
Zastupitelstvo schvaluje pětičlenné složení finančního a kontrolního výboru.
Dále zastupitelstvo schvaluje Finanční výbor ve složení:
Předseda: Pavel Worbis
Členové: Ing. Krejčová Libuše, Jančura Miroslav, Šimáková Jaroslava, Ing. Culek Marian
Zastupitelstvo schvaluje Kontrolní výbor ve složení:
Předseda: Ing. Miroslav Krejčí
Členové: Šálek Jan, Večeřa Ladislav, Jelen Vilém, Musil Leoš
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 2/11/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 1 – Worbis P.

Bod č. 3
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o
obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb.)
Starosta navrhl měsíční odměny za výkon neuvolněných členů zastupitelstva s platností
ode dne přijetí tohoto usnesení.
Starosta
21 149,- Kč
Místostarosta
15 333,- Kč
Předseda výboru
1 520,- Kč
880 + 180 = 1 060 280 + 180 = 460 1060 + 460 = 1 520
Člen výboru
1 210,- Kč
570 + 180 = 750 280 + 180 = 460 750 + 460 = 1 210
Člen zastupitelstva
460,- Kč
280 + 180 = 460
Předsedovi výboru se bude poskytovat odměna v plné výši za náročnější funkci a současně v plné výši i za méně
náročnou.
Členu výboru se bude poskytovat odměna v plné výši za náročnější funkci a současně v plné výši i za méně
náročnou.
Návrh usnesení č. 3/11/2014
Zastupitelstvo schvaluje měsíční odměnu členů zastupitelstva, dle § 72 zákona o obcích v tomto znění:
Starosta
21 149,- Kč
Místostarosta
15 333,- Kč
Předseda výboru
1 520,- Kč
Člen výboru
1 210,- Kč
Člen zastupitelstva
460,- Kč
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0 –
Usnesení č. 3/11/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
Stanovení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce starosty
Starosta požádal o stanovení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce (neuvolněného) starosty ve výši 80 hodin
měsíčně.
Návrh usnesení č. 4/11/2014
Zastupitelstvo schvaluje 80 hodin měsíčně jako dobu potřebnou k výkonu funkce starosty s tím, že náklady na
refundaci mzdy včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění nepřekročí výši platu uvolněného starosty.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 4/11/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 5
Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelé byli seznámeni s výsledky kontrol do září 2014. Přípojka splaškové kanalizace (sportovní areál),
akce Rodáci, Víceúčelové zařízení – výplně otvorů, zjištěné nedostatky byly v říjnu předloženy starostovi obce
k odstranění.
Návrh usnesení č. 5/11/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 5/11/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Rozpočtové opatření č. 9/2014
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 9 / 2014.
Příjmy - zvýšení o Kč 53.800,-Výdaje - zvýšení o Kč 53.800,-Financování 0,-Návrh usnesení č. 6/11/2014
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.9 / 2014.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 6/11/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 7
Návrh rozpočtu na rok 2015
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu obce Těšetice na rok 2015.
Daňové příjmy celkem Kč
Přijaté dotace celkem
Nedaňové příjmy
Příjmy celkem

6.444.800,00
235.200,00
189.200,00
6.869.200,00

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

5.910.400,00
0,00
5.910.400,00

Financování celkem

958.800,00

Návrh usnesení č. 7/11/2014
Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu na rok 2015.
Částku 50 000 Kč specifikovat na výsadbu veřejné zeleně.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 7/11/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Příkaz k provedení inventarizace za rok 2014
Zastupitelé byli seznámeni s plánem inventur na rok 2014.
Návrh usnesení č. 8/11/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí plán inventur na rok 2014.

Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 8/11/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 9
Žádost o odkoupení pozemku p.č. 4278 (výměra 722m² na LV 10001 – H.O.)
Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí H.O. o odkoupení parcely č.4278 v katastru obce Těšetice.
Návrh usnesení č. 9/11/2014
Zastupitelstvo odkládá žádost H.O. o odkoupení parcely č. 4278
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 9/11/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 10
Žádost o odkoupení pozemku p.č. 3441 a části p.č. 3431 (V. a J.B,)
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o odkoupení parcely č. 3441 a části parcely č.3431 v katastru obce Těšetice.
Návrh usnesení č. 10/11/2014
Zastupitelstvo odkládá žádost V.a J.B. o odkoupení parcely č. 3441 a části parcely
Těšetice.

Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 10/11/2014 bylo schváleno.

č. 3431 v katastru obce

, zdržel se – 0

Bod č. 11
NÁVRH na uzavření smlouvy č. 1030018559/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – souhlas
s umístěním distribučního zařízení (E.ON Distribuce, a.s.)
Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s.
Návrh usnesení č. 11/11/2014
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. 1030018559/003 o smlouvě budoucí s E.ON Distribuce, a.s. o zřízení
věcného břemene v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 11/11/2014 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 12
Znalecký posudek č. 6-1294/2014 o ceně pozemků katastru nemovitostí zapsaných na LV
č. 10001 a 215, pro katastrální území Těšetice u Znojma, obec Těšetice, okres Znojmo
Zastupitelé byli seznámeni se znaleckým posudkem č.6-1294/2014 o ceně pozemků v katastru obce Těšetice.
Návrh usnesení č. 12/11/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí Znalecký posudek č. 6-1294/2014 o ceně pozemků katastru nemovitostí
zapsaných na LV č. 10001 a 215, pro katastrální území Těšetice u Znojma (kód 766691), obec Těšetice (kód
594946), okres Znojmo ( CZ0647) a pověřuje starostu k dalšímu jednání se zúčastněnými stranami.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 12/11/2014 bylo schváleno.
Bod č. 13

, zdržel se – 0

Zařazení majetku – zařazovací protokol č. 34/2014 – 40/2014
Zastupitelé byli seznámeni se zařazením majetku – zařazovací protokol č. 34/2014 – 40/2014.
Návrh usnesení č. 13/11/2014
Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokol č. 34/2014 – 40/2014.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 13/11/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 14
Žádost o povolení umístění oboustranné směrové cedule GOLF (ARES 96 s.r.o.)
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o povolení umístění oboustranné směrové cedule GOLF u hlavní silnice
probíhající Těšeticemi.
Návrh usnesení č. 14/06/2014
Zastupitelstvo schvaluje umístění oboustranné směrové cedule GOLF u hlavní silnice probíhající obcí Těšetice
dle předloženého návrhu.

Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 14/11/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 15
Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP_2014_168922
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP
2014 168922.
Návrh usnesení č. 15/11/2014
Zastupitelstvo schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl VP 2014 168922 s OSA –
Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z.s. v předloženém znění a pověřuje starostu
k podpisu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 15/11/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 16
Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP_2014_181120
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP
2014 181120.
Návrh usnesení č. 16/11/2014
Zastupitelstvo schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl VP 2014 181120 s OSA –
Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z.s. v předloženém znění a pověřuje starostu
k podpisu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 16/11/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 17
Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu plynárenského zařízení (RWE GasNet, s.r.o.)
Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní a dále byli seznámeni se smlouvou o nájmu plynárenského
zařízení.
Návrh usnesení č. 17/11/2014
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č.s. 9414004806/160766 s RWE GasNet, s.r.o.
v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu.
Dále zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení v předloženém znění a pověřuje starostu
k podpisu.

Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 17/11/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 18
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – nákup dopravního automobilu
Zastupitelé byli seznámeni se Smlouvou o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského
kraje na nákup dopravního automobilu.
Návrh usnesení č. 18/11/2014
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 027477/14/OKH na
„Nákup dopravního automobilu“ ve výši 200 000,- Kč v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 18/11/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 19
Hospodaření obce Těšetice - hlavní a hospodářská činnost k 30.09.2014
Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce Těšetice (hlavní a hospodářská činnost) k 30.9.2014.
Hlavní činnost v Kč
Příjmy 5 698 572,98
Výdaje 7 830 643,30
Rozdíl - 2 132 070,32
Hospodářská činnost v Kč
Příjmy 2 237 293,84
Výdaje 2 087 346,09
Rozdíl + 149 947,75
Peněžní zůstatek na účtu obce: 981 686,46 Kč
Peněžní zůstatek na účtu HČ: 151 899,03 Kč
Zůstatky úvěrových účtů v Kč
1.úvěrový účet
351 200,00
2.úvěrový účet 1 411 615,81
3.úvěrový účet 3 955 000,00

Celkem úvěrové účty: 5 717 815,81 Kč
Návrh usnesení č. 19/11/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce Těšetice k 30.9.2014.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 19/11/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 20
Hospodaření obce Těšetice - hlavní a hospodářská činnost k 31.10.2014
Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce Těšetice (hlavní a hospodářská činnost) k 31.10.2014.

Hlavní činnost v Kč
Příjmy
6 244 270,99
Výdaje
9 136 736,95
Rozdíl - 2 892 465,96
Hospodářská činnost
Příjmy
2 582 842,45
Výdaje 2 316 376,72
Rozdíl
+ 266 465,73
Peněžní zůstatek na účtu obce: 178 323,79 Kč
Peněžní zůstatek na účtu HČ: 224 022,26 Kč
Zůstatky úvěrových účtů v Kč
1.úvěrový účet
291 600,00
2.úvěrový účet 1 411 615,81
3.úvěrový účet 3 950 000,00
Celkem úvěrové účty: 5 653 215,81 Kč
Návrh usnesení č. 20/11/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce Těšetice k 31.10.2014.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 20/11/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 21
Plán zimní údržby
Zastupitelé byli seznámeni s plánem zimní údržby místních komunikací pro obec Těšetice platný od 1.11.2014 –
31.3.2015.
Návrh usnesení č. 21/11/2014
Zastupitelstvo schvaluje plán zimní údržby místních komunikací pro obec Těšetice platný od 1.11.2014 –
31.3.2015.

Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 21/11/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 22
Přeschválení usnesení č.8/06/2014, nové číslo pozemku parcelní číslo ( pův.číslo PK601/2 na KN 3938)
Zastupitelé byli seznámeni s novým číslem pozemku parcelní číslo KN 3938, namísto původního p.č. PK601/2.
Návrh usnesení č. 22/11/2014
Zastupitelstvo schvaluje žádost obce o bezúplatný převod části pozemku č. p. KN 3938 do vlastnictví obce
Těšetice v KÚ Těšetice u Znojma, který je Územním plánem Těšetice určen k realizaci zeleně a veřejně
prospěšných opatření.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 22/11/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 23
Žádost o odkoupení obecního pozemku č.p. 709/2 ( L.K.)
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o odkoupení obecního pozemku č.p. 709/2.
Návrh usnesení č. 23/11/2014
Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej pozemku p.č.. 709/2 o výměře 393m2– nejvyšší nabídce ( minimální
cena 390,- Kč/m²). Výběr zájemce provede zastupitelstvo dne 8.12.2014 v 18:00 hodin.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 23/11/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 24
Žádost o pronájem obecního pozemku č.p. 3911 o výměře 228 m² ( H.M.)
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o pronájem obecního pozemku p.č. 3911 o výměře 228 m².
Návrh usnesení č. 24/11/2014
Zastupitelstvo odkládá žádost o pronájem pozemku p.č. 3911.

Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 24/11/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 25
Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN – 014130007480/013 (E.ON Distribuce, a.s.)
Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou o zřízení věcného břemene č. ZN – 014130007480/013 (E.ON
Distribuce, a.s.).
Návrh usnesení č. 25/11/2014
Zastupitelstvo odkládá Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN – 014130007480/013 a pověřuje starostu
k jednání s firmou E.ON Distribuce, a.s. zastoupena E.ON Česká republika, s.r.o.

Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 25/11/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 26
Rozšíření činnosti a pověření místostarosty
Zastupitelé byli seznámeni s rozšířením činnosti a pověření místostarosty.

Návrh usnesení č. 26/11/2014
Zastupitelstvo pověřuje místostarostu těmito činnostmi:
- organizace a zajištění blahopřání jubilantům
- zajištění kulturních a společenských akcí
- zajištění voleb
- zajištění velkoobjemového a nebezpečného odpadu
- přítomnost na OÚ – minimálně středy od 16:00 – 17:00 hodin
- spoludisponent a připodepisování na BÚ
- zajišťování veřejného pořádku

Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 26/11/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 27
Plán zasedání zastupitelstva na rok 2014 a rok 2015
Zastupitelé byli seznámeni s plánem zasedání zastupitelstva na rok 2014 a rok 2015.
Návrh usnesení č. 27/11/2014
Zastupitelstvo schvaluje Plán zasedání zastupitelstva na rok 2014 a rok 2015.
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí

08.12.2014
12.01.2015
09.02.2015
09.03.2015
13.04.2015
11.05.2015
08.06.2015
13.07.2015
10.08.2015
14.09.2015
12.10.2015
09.11.2015
14.12.2015

Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 27/11/2014 bylo schváleno

18:00 hodin
18:00 hodin
18:00 hodin
18:00 hodin
18:00 hodin
19:00 hodin
19:00 hodin
19:00 hodin
19:00 hodin
19:00 hodin
18:00 hodin
18:00 hodin
18:00 hodin

, zdržel se – 0

Bod č. 28
Odměňování členů výboru (nezastupitelů)
Výpočet vychází z tabulky příslušného nařízení vlády ( rozdíl mezi odměnou zastupitele, který je členem výboru,
a odměnou zastupitele, který není členem výboru)

Návrh usnesení č. 28/11/2014
Zastupitelstvo schvaluje výplatu odměny členů výborů, kteří nejsou zastupiteli, bude provedena formou Dohody
o provedení práce 1 x ročně ve mzdě za prosinec, výplata v lednu následujícího roku. Odměna činí 570,- Kč za
měsíc.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 28/11/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 29
Prodloužení vodovodního řádu – předání do majetku obce od AGRO Měřín, obchodní společnost s.r.o.
Zastupitelé byli seznámeni s prodloužením vodovodního řádu a předáním do majetku obce od AGRO Měřín,
obchodní společnost s.r.o.
Návrh usnesení č. 29/11/2014
Zastupitelstvo schvaluje předání do majetku obce prodloužení vodovodního řádu za cenu 1 000,- Kč od firmy
AGRO Měřín, obchodní společnost s.r.o. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 29/11/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 30
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015 – 2019
Zastupitelé byli seznámeni se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na období 2015 – 2019.
Návrh usnesení č. 30/11/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015 – 2019.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 30/11/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 31
Rozšíření spoludisponent a připodepisování na běžném účtu obce ( Pavel Worbis)
Starosta informoval zastupitelstvo o nutnosti rozšíření – spoludisponent a připodepisování na běžném účtu obce
o další osobu – předsedy finančního výboru Pavla Worbise. Důvodem je zajištění zastupitelnosti při úhradě
faktur v případě nepřítomnosti starosty, popř. místostarosty. Vždy podepisují 2 osoby.
Návrh usnesení č. 31/11/2014
Zastupitelstvo schvaluje rozšíření nakládání s běžným účtem a stanovuje Pavla Worbise jako spoludisponenta s
připodepisováním na běžném účtu obce Těšetice.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 31/11/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 32
Posunutí věkové hranice jubilantů a navýšení částky věcného daru
Zastupitelé byli seznámeni s posunutím věkové hranice jubilantů od 65 – 85 let vždy po pěti letech, od 86 let po
jednom roce a navýšení částky věcného daru na 300,- Kč.
Návrh usnesení č. 32/11/2014
Zastupitelstvo schvaluje posunutí věkové hranice jubilantů od 65 – 85 let vždy po pěti letech, od 86 let po
jednom roce a navýšení částky věcného daru na 300,- Kč.

Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 32/11/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 33
Žádost o snížení nájemného pro rok 2014 a zvýšení příspěvku na rok 2015 ( TJ Těšetice)
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o snížení nájemného pro rok 2014 a zvýšení příspěvku na rok 2015 ( TJ
Těšetice).
Návrh usnesení č. 33/11/2014
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč na pokrytí provozních nákladů roku 2014 pro
TJ Těšetice.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č.33/11/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 34
Oznámení záměru bezúplatného převodu majetku na VAK Znojemsko
Zastupitelé byli seznámeni se záměrem o bezúplatném převodu majetku - vodovodního řádu na VAK
Znojemsko.
Návrh usnesení č. 34/11/2014
Zastupitelstvo schvaluje záměr na bezúplatný převod vodovodního řádu na VAK Znojemsko.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č.34/11/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 35
Diskuse
Mgr. Lea Šmikmátorová – seznámila zastupitele s žádostí o rekonstrukci vnitřních prostorů MŠ Těšetice v roce
2015 ( budou se sledovat možnosti dotace )
Žižka - 22.11.
21.11.
27.11.
28.11.

v 9:00 hodin brigáda na výsadbu stromků
dodávka kompostérů
Brno – vyhodnocení třídění odpadu
převzetí praporu v Parlamentu ČR v Praze

Bezrouková –

jubilanti
30.11. od 16:00 hodin rozsvěcování vánočního stromu

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 22:15 hodin.

V Těšeticích dne 19. 11. 2014

--------------------------------Jindřich Žižka
starosta obce

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

