
Z Á P I S  
o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích 

  
Starosta obce zahájil  12. 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. 10 – 13 

 

10. Pozvánka na jednání Valné hromady VAK Znojemsko – 18.12.2014 

11. Dofinancování koupě hasičského auta 

12. Návrh veřejnoprávní smlouvy č. 913/2014 uzavřená městem Znojmem a obcí Těšetice o výkonu přenesení 

působnosti na úseku správních činností (rušení trvalého pobytu) 

13. Provedení kontroly hospodaření MŠ Těšetice finančním výborem 

  

 

 

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:   Dvořák Zdeněk – starosta Obce Práče                                               

       

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. Libuše Krejčová a 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. Libuši Krejčovou a Pavla Worbise. 

 

Hlasování : pro –    7     , proti –     0        , zdržel se –     0        

Usnesení bylo schváleno. 

                                                                                                 

  

 

Starosta přednesl návrh programu zasedání ke schválení.  

 
1. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení  

     programu zasedání zastupitelstva obce)  

2. Schválení rozpočtu na rok 2015  

3. Rozpočtové opatření č. 10/2014  

4. Schválení směrnice pro zpracování účetnictví  



5. Schválení bezúplatného převodu majetku do svazku Vodovody a kanalizace Znojemsko  

6. Hospodaření obce k 30.11.2014  

7. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje  

8. Tříkrálová sbírka  

9. Dodání kompostérů pro obec Těšetice  

10. Pozvánka na jednání Valné hromady VAK Znojemsko – 18.12.2014 

11. Dofinancování koupě hasičského auta 

12. Návrh veřejnoprávní smlouvy č. 913/2014 uzavřená městem Znojmem a obcí Těšetice o výkonu přenesení 

      působnosti na úseku správních činností (rušení trvalého pobytu) 

13. Provedení kontroly hospodaření MŠ Těšetice finančním výborem 

14. Diskuse 

 

  

 

Usnesení č. 1/12/2014 

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

 

Hlasování : pro –   7      , proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/12/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 2 

 Schválení rozpočtu na rok 2015 

Starosta předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu na rok 2015. 
 

Daňové příjmy celkem Kč               6.444.800,-- 

Přijaté dotace celkem      235.200,-- 

Nedaňové příjmy      189.200,-- 

Příjmy celkem                 6.869.200,--  

 

Běžné výdaje                 5.910.400,--  

Kapitálové výdaje                              0 

Výdaje celkem                 5.910.400,-- 

 

Financování      958.800,--  
 

 
Návrh usnesení č. 2/12/2014 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2015. 

 

 

Hlasování : pro –   7     , proti –    0              , zdržel se – 0           

Usnesení č. 2/12/2014 bylo schváleno.  

 

 

 

Bod č. 3 

Rozpočtové opatření č. 10/2014  

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 10 / 2014. 

Příjmy – zvýšení 432.800,-- Kč  

Výdaje – zvýšení 432.600,-- Kč  

Financování – zvýšení 200,--Kč 

 

 

Návrh usnesení č.  3/12/2014  

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.10/2014. 

 

. 

Hlasování : pro –  7     , proti –     0 –          , zdržel se – 0          

Usnesení č. 3/12/2014 bylo schváleno. 



 

 

Bod č. 4 

Schválení směrnice pro zpracování účetnictví 

Zastupitelé byli seznámeni se směrnicí obce Těšetice pro zpracování účetnictví (rok 2014) z důvodu změny 

statutárních orgánů. 

 

 

 

Návrh usnesení č.  4/12/2014 

Zastupitelstvo schvaluje směrnici obce Těšetice pro zpracování účetnictví (rok 2014) z důvodu změny 

statutárních orgánů. 

 

 

Hlasování : pro –    7       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 4/12/2014 bylo schváleno 

 

 

 
Bod č. 5 

Schválení bezúplatného převodu majetku do svazku Vodovody a kanalizace Znojemsko 
Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou, týkající se bezúplatného převodu majetku Obce Těšetice – prodloužení 

vodovodního řádu nabytý kupní smlouvou s Agro Měřín ze dne 21.11.2014 Zájmovému sdružení VAK 

Znojemsko 

 

Návrh usnesení č.  5/12/2014 

Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod majetku Obce Těšetice – prodloužení vodovodního řádu nabytý 

kupní smlouvou s Agro Měřín ze dne 21.11.2014 Zájmovému sdružení VAK Znojemsko a pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy v předloženém znění. 

 

 

Hlasování : pro –   7       , proti –     0           , zdržel se – 0        

Usnesení č. 5/12/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 6 

Hospodaření obce k 30.11.2014   

Hlavní činnost  v Kč 

Příjmy     6 785 001,49 

Výdaje    9 654 052,49  

Rozdíl   - 2 869 051,00 

 

Hospodářská činnost v Kč 

Příjmy     2 804 038,90 

Výdaje    2 550 540,65 

Rozdíl   +  253 498,25 

 

Peněžní zůstatek na účtu obce:  ČS Znojmo   184 767,40 Kč 

                                                       ČNB Brno      16 971,35 Kč 

Celkem zůstatek účtu obce                                201 738,75 Kč 

 

Peněžní zůstatek na účtu HČ:   224 022,26 Kč 

 

Zůstatky úvěrových účtů v Kč 

1.úvěrový účet      232 000,00 

2.úvěrový účet   1 411 615,81 

3.úvěrový účet   3 945 000,00 

 

Celkem úvěrové účty:  5 588 615,81 Kč 

 



Návrh usnesení č.  6/12/2014 

Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce a hospodářské činnosti obce k 30.11.2014. 

 

 

Hlasování : pro –   7       , proti –     0           , zdržel se – 0        

Usnesení č. 6/12/2014 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Bod č. 7 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

Zastupitelé byli seznámeni s poskytnutím dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro jednotky dobrovolných 

hasičů v celkové výši 800,- Kč. 

 

 

 

Návrh usnesení č.  7/12/2014 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 027 928/14/OKH 

v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu v předloženém znění. 

 

 

 

Hlasování : pro –    7       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 7/12/2014 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 8 

Tříkrálová sbírka 

Zastupitelé byli seznámeni s Tříkrálovou sbírkou, kterou organizuje Charita prostřednictvím Římskokatolické 

církve. Sbírka proběhne v době od 1. do 14. ledna 2015 na celém území ČR. 

 

 

Návrh usnesení č. 8/12/2014 

Zastupitelstvo bere na vědomí Tříkrálovou sbírku 2015. 

 

 

Hlasování : pro –   7        , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č. 8/12/2014 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 9  

Dodání kompostérů pro obec Těšetice 

Zastupitelé byli seznámeni s  dodáním  206  ks kompostérů o objemu 1 050 l získaných na základě realizace 

projektu „Ekologické řešení biologického odpadu Svazku znojemských vinařských obcí DANÍŽ“. 

 

 

Návrh usnesení č. 9/12/2014 

Zastupitelstvo bere na vědomí dodání 206 ks kompostérů o objemu 1 050 l pro Obec Těšetice získaných na 

základě realizace projektu „Ekologické řešení biologického odpadu Svazku znojemských vinařských obcí 

DANÍŽ“ č. 14216714(TE). 

 

 

 

Hlasování : pro –   7        , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č.  9/12/2014 bylo schváleno. 

 

 



 

Bod č. 10 

Pozvánka na jednání Valné hromady VAK Znojemsko – 18.12.2014 

Zastupitelé byli seznámeni s pozvánkou na jednání Valné hromady VAK Znojemsko 

 
 

Návrh usnesení č. 10/12/2014 
Zastupitelstvo pověřuje starostu účastí na jednání Valné hromady VAK Znojemsko konané dne 18.12.2014.  

 

 

 
Hlasování : pro –     7     , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č. 10/12/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 11 

Dofinancování koupě hasičského auta 

Zastupitelé byli seznámeni s hasičským autem z Obce Práče, které dovezl starosta Zdeněk Dvořák..  

 

 

Návrh usnesení č.  11/12/2014 

Zastupitelstvo pověřuje zastupitele a člena SDH Těšetice Pavla Worbise k předložení cenových nabídek na 

přestavbu hasičského vozu.   

 

 

Hlasování : pro –    7       , proti –   0            , zdržel se –0           

Usnesení č. 11/12/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 12 

Návrh veřejnoprávní smlouvy č. 913/2014 uzavřená městem Znojmem a obcí Těšetice o výkonu přenesení 

působnosti na úseku správních činností (rušení trvalého pobytu) 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem veřejnoprávní smlouvou o výkonu přenesení působnosti spočívající 

v rozhodování ve správním řízení o zrušení trvalého pobytu s Městem Znojmem. 

 

 

Návrh usnesení č. 12/12/2014 
Zastupitelstvo schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy č. 913/2014 o výkonu přenesení působnosti spočívající 

v rozhodování ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu s Městem Znojmem v předloženém 

znění a pověřuje starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy. 

 

 

Hlasování : pro –     7     , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č. 12/12/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 13 

Provedení kontroly hospodaření MŠ Těšetice finančním výborem 

Starosta seznámil zastupitele s nařízením kontroly hospodaření MŠ Těšetice finančním výborem. 

 

 

Návrh usnesení č.  13/12/2014 

Zastupitelstvo schvaluje provedení kontroly hospodaření MŠ Těšetice finančním výborem. 

 

 

Hlasování : pro –    7       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 13/12/2014 bylo schváleno. 

 

 

 



Bod č. 14  

Diskuse 

 

Žižka  

 kolaudace prostranství před Pavlem Worbisem 

 Tisk zpravodaje – Tiskárna Kuchařovice 

 10.12.2014 – otevření prodejny Rynek 

 Možnost propagace obce v informačním letáku 

 Vyhodnocení Třídění odpadu – 5. místo 

 Dekret na znak a prapor obce z Poslanecké sněmovny ČR 

 

 

Bezrouková  

 poděkování za akci Rozsvěcování vánočního stromu 

 Jubilanti 

 

Nekula  

 poděkování za akce vánoční strom, rej čertů 

 Vánoční koncert v kostele dne  27.12.2014 v 19:00 hodin 

 

 

 

 

 

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 20:05 hodin. 

 

 

V Těšeticích dne 8. 12. 2014 

 

 

 

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

       Jindřich Žižka                                                                 ověřovatelé zápisu 

        starosta obce 

 

 

 

 

 


