
Z Á P I S  
o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 10. 02. 2014 v Těšeticích 

  
Starosta obce zahájil  2. 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. 15. – 20. 

 

    

15. Usnesení Policie ČR ve věci odcizení plast.a pozink. svodů 

16. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 152/2013 (parc.č. 303/6 –  

      Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) 

17. Žádost obce o bezúplatný převod pozemku – par.č. 601/2 

18. Výběrové řízení – akce: „Zpevněné prostranství před sklepní uličkou – kaňonem“ 

19. Mandátní smlouva č. 02/14 a Plná moc (Ing. Milan Herzig – mandatář a zmocněnec) 

20. Těšetický košt 2014 – 11. ročník (8.3.2014) 

 

 

 

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:                   Jančura František 

                               

       

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 Jana Ryšavá, 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 –    7     , 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. Personální a organizační změny k 10.02.2014 

03. Smlouva o vkladu majetku č. 1/2014 (Vodovody a kanalizace Znojemsko, Zájmové sdružení obcí) 

04. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550469294 (Sport. areál, E.ON Energie, a.s.) 

05. Zařazovací protokol č. 1/2014 (motorová pila) 

06. Žádost o převedení pozemku – č. parcel 4212, 4213, 4214 a 4231 (žadatelka – L.M.) 

07. Žádost o věcný dar či finanční příspěvek do tomboly na školní ples (ZŠ Prosiměřice) 

08. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

09. Smlouva o zajištění udržitelnosti projektu č. CZ.1.06/2.1.00/06.06.78 (Triada, spol. s r.o.) 

10. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

11. Směrnice o schvalování účetních závěrek obce a příspěvkové organizace – č. 24 

12. Hospodaření obce Těšetice k 31.1.2014 (hlavní a hospodářská činnost) 

13. Schválení inventarizační zprávy za rok 2013 

14. Rozpočtové opatření č. 2/2014 

15. Usnesení Policie ČR ve věci odcizení plast.a pozink. svodů 

16. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 152/2013 (parc.č. 303/6 –  

      Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) 

17. Žádost obce o bezúplatný převod pozemku – par.č. 601/2 

18. Výběrové řízení – akce: „Zpevněné prostranství před sklepní uličkou – kaňonem“ 

19. Mandátní smlouva č. 02/14 a Plná moc (Ing. Milan Herzig – mandatář a zmocněnec) 

20. Těšetický košt 2014 – 11. ročník (8.3.2014) 

21. Diskuse 

 

 

 

Návrh usnesení č. 1/02/2014 

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

 

Hlasování : pro –   7      , proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/02/2014 bylo schváleno. 

 

Bod č. 2 

Personální a organizační změny k 10.02.2014 

Zastupitelé byli informování o personálních a organizačních změnách od 10.02.2014. 

 

Organizační struktura OÚ Těšetice do 10.02.2014: 

                                                                  Starosta obce 

                                                              Ing. Nekula Zdeněk 

                                                                Místostarosta obce 

                                                                     Žižka Jindřich 

 

Účetní 1/1    Údržbáři 1/1   Dělník 1/2                VPP 1/1        Kuchařky 3/4   Pomocná          Uklízečka3/4                                                                                                                                              

                                                                                                                                Kuchařka 3/4    

Nováková     Trávníček        Zimmermannová      Tkadlec          Nováková         Dufková            Trávníčková     

                      Plačko                                               Worbisová    Votavová          

                                                                                Zaspalová   

                                                                                Bauchová      

                                                                                Kružíková 

 

 

 

 

 

 

 



Organizační struktura OÚ Těšetice od 10.02.2014: 

                                                                  Starosta obce 

                                                              Ing. Nekula Zdeněk 

                                                                Místostarosta obce 

                                                                     Žižka Jindřich 

 

Úsek ekonomicko-správní                          Úsek údržby                                      Úsek hospodářské činnosti 

    Nováková Věra 1/1                          Trávníček Antonín - vedoucí 1/1             Votavová Blanka –    vedoucí 3/4 

                                                              Zimmermannová Marcela -                     Nováková Stanislava – kuchařka        

                                                                              dělnice 1/1 + zástupce                                          3/4  + zástupce                                                                 

                                                              Plačko Jiří         – 1/1    Dufková Marie – pomocná                        

                                                              Tkadlec Václav  –   VPP 1/1                                                kuchařka  3/4                                                                         

                                                              Worbisová Petra –   VPP 1/1 Trávníčková Antonie – uklízečka  

                                                              Zaspalová Miluše – VPP 1/1                       3/4 

                                                              Bauchová Jarmila -  VPP 1/1 

                                                              Kružíková Jana     – VPP 1/1 

 

 

Návrh usnesení č.  2/02/2014 

Zastupitelstvo schvaluje organizační strukturu Obecního úřadu Těšetice dle předloženého návrhu (platnost od 

10. 02. 2014). 

 

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

Usnesení č. 2/02/2014 bylo schváleno.  

 

Bod č. 3 

Smlouva o vkladu majetku č. 1/2014 (Vodovody a kanalizace Znojemsko, Zájmové sdružení obcí)  

Zastupitelé byli seznámeni se zněním smlouvy o vkladu majetku č. 1/2014 (Vodovody a kanalizace Znojemsko, 

Zájmové sdružení obcí), Obytný soubor Těšetice – Západ – vodovod a splašková kanalizace. 

 

Návrh usnesení č.  3/02/2014  

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o vkladu majetku č. 1/2014 (Obytný soubor Těšetice – Západ – vodovod a 

splašková kanalizace) se Zájmovým sdružením obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko v předloženém znění a 

pověřuje starostu k podpisu. 

 

 

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

Usnesení č. 3/02/2014 bylo schváleno. 

 

Bod č. 4 

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550469294 (Sport. areál, E.ON Energie, a.s.) 

Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou  o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550469294 (sport. 

areál.E.ON Energie, a.s.) 

 

 

Návrh usnesení č.  4/02/2014 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550469294 (Sport. areál) se 

společností  E.ON Energie, a.s. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 4/02/2014 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 5 

Zařazovací protokol č. 1/2014 (motorová pila) 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazením motorové pily do majetku obce – zařazovací protokol č. 1/2014. 

 
Návrh usnesení č.  5/02/2014 

Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokol č. 1/2014 (motorová pila H445 – PC 11.150,20 Kč, inv.č. 9-039). 

 



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

Usnesení č. 5/02/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 6  

Žádost o převedení pozemku – č. parcel 4212, 4213, 4214 a 4231 (žadatelka – L.M.) 

Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o převedení pozemku - č. parcel 4212, 4213, 4214 a 4231 (žadatelka – 

L.M.). 

 
Návrh usnesení č.  6/02/2014 

Zastupitelstvo žádá paní L.M. o upřesnění svého požadavku (odkoupení parcel  4212, 4213, 4214 a 4231 od 

obce, nebo směna pozemků). 

 

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

Usnesení č. 6/02/2014 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 7 

Žádost o věcný dar či finanční příspěvek do tomboly na školní ples (ZŠ Prosiměřice) 

Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o věcný dar či finanční příspěvek do tomboly na školní ples (ZŠ 

Prosiměřice), který se uskuteční dne 14.02.2014.  

 

Návrh usnesení č.  7/02/2014 

Zastupitelstvo schvaluje pořízení a poskytnutí věcného daru v hodnotě do 1.000,-- Kč do tomboly na školní ples 

ZŠ Prosiměřice. 

 

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

Usnesení č. 7/02/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 8 

Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

Zastupitelé byli seznámeni s informací připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Po diskusi 

zastupitelů, se zastupitelé rozhodli, k této kampani nepřipojovat. 

 

Návrh usnesení č. 8/02/2014 

Zastupitelstvo zamítá připojení se k uvedené kampani „Vlajka pro Tibet“. 

 

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

Usnesení č. 8/02/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 9  

Smlouva o zajištění udržitelnosti projektu č. CZ.1.06/2.1.00/06.06.78 (Triada, spol. s r.o.) 

Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou o zajištění udržitelnosti projektu č. CZ.1.06/2.1.00/06.06.78 Triada, spol 

s r.o.. Smlouva o udržitelnosti programu  MUNIS do 31.07.2018. 

 

 

Návrh usnesení č. 9/02/2014 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu a zajištění udržitelnosti projektu č. CZ.1.06/2.1.00/06.0678 s poskytovatelem 

TRIADA, spol s r.o. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č.  9/02/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 10 

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  

Zastupitelé byli seznámeni se zněním směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – č. 23. 



 

Návrh usnesení č. 10/02/2014 
Zastupitelstvo schvaluje směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 23. 

 

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

Usnesení č. 10/02/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 11 

Směrnice o schvalování účetních závěrek obce a příspěvkové organizace – č. 24 

Zastupitelé byli seznámeni s novou směrnicí o schvalování účetních závěrek obce a příspěvkové organizace – č. 

24. 

 

Návrh usnesení č.  11/02/2014 

Zastupitelstvo schvaluje směrnici o schvalování účetních závěrek obce a příspěvkové organizace č. 24. 

 

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

Usnesení č. 11/02/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 12 

Hospodaření obce Těšetice k 31.01.2014 (hlavní a hospodářská činnost) 

Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce Těšetice k 31.01.2014 (hlavní a hospodářská činnost). 

 

 

Hlavní činnost                                      Kč            

Příjmy                                                501.169,59                                       

Výdaje                                            1.429.725,71 

Rozdíl                                             -  928.556,12    

 

Hospodářská činnost                           Kč 

Příjmy                                                190.532,07 

Výdaje                                               174.136,79 

Rozdíl                                                  16.395,28 

 

Peněžní zůstatek na účtu obce : ČS Znojmo                    1.997.920,60  Kč 

                                                   ČNB Brno                             3.702,16  Kč 

Celkem zůstatek účtu obce                                               2.001.622,76  Kč 

 

Peněžní zůstatek na účtu HČ :                                             306.242,28  Kč 

 

Zůstatky úvěrových účtů: 

1. Úvěrový účet                                                         828.000,00  Kč 

2. Úvěrový účet                                                      1.411.615,81  Kč 

3. Úvěrový účet                                                      3.801.164,00  Kč 

Celkem úvěrové účty                                                       6.040.779,81  Kč 

 

  

Návrh usnesení č. 12/02/2014 
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce Těšetice k 31.01.2014 (hlavní a hospodářská činnost). 

 

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

Usnesení č. 12/02/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 13 

Schválení inventarizační zprávy za rok 2013 

Zastupitelé byli seznámeni s inventarizační zprávou za rok 2013. 

 

 



Návrh usnesení č.  13/02/2014 

Zastupitelstvo schvaluje inventarizační zprávu za rok 2013. 

 

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

Usnesení č. 13/02/2014 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 14  

Rozpočtové opatření č. 2/2014 

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 2/2014. 

 

Zvýšení příjmů                 97.300,-- 

Zvýšení výdajů               344.200,-- 

 

Financování                    246.900,-- 

 

Návrh usnesení č. 14/02/2014 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014 

 

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

Usnesení č.  14/02/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 15  

Usnesení Policie ČR ve věci odcizení plast.a pozink. svodů  

Zastupitelé byli seznámeni s usnesením Policie ČR ve věci odcizení plastových a pozinkovaných svodů. 

  

Návrh usnesení č. 15/02/2014 

Zastupitelstvo bere na vědomí usnesení Policie ČR – odložení trestní věci podezření ze spáchání přečinu 

krádeže plastových a pozinkovaných svodů na stavbě VÚZ. 

 

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

Usnesení č. 15/02/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 16  

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 152/2013 (parc. č. 303/6  s  

Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových) 

Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 152/2013 

(parc.č. 303/6 s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových). 

 

Návrh usnesení č. 16/02/2014 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 152/2013  

 parc. č. 303/6 s Českou  republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v předloženém 

znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 16/02/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 17  

Žádost obce o bezúplatný převod pozemku – par.č. 601/2 

Zastupitelé byli seznámeni se žádosti na bezúplatný převod pozemku – parc. č. 601/2.  

  

Návrh usnesení č.  17/02/2014 

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemku parc. č. 601/2. 

  

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

Usnesení č. 17/02/2014 bylo schváleno 

 



 

Bod č. 18  

Výběrové řízení – akce: „Zpevněné prostranství před sklepní uličkou – kaňonem“ 

Zastupitelé byli informováni o výběrovém řízení na akci : „Zpevněné prostranství před sklepní uličkou – 

kaňonem“. 

   

Návrh usnesení č. 18/02/2014 

Zastupitelstvo schvaluje Výzvu k podání nabídky ev.č. 1/14 na akci „Zpevněné prostranství před sklepní uličkou 

– kaňonem“ dle směrnice č. 23, seznam přímo oslovených firem – Alpine Bau, Colas, Strabag, Swietelsky, Ing. 

Pelán (Hrotovice). Předpokládanou cenu Kč 1.081.000,-- bez DPH, zahájení prací 09/2014, ukončení prací do 

31.10.2014, splatnost faktur 30 dní, min. záruku 60 měsíců, lhůta pro podání nabídek do 28.02.2014 do 08.00 

hod., lhůta pro otevírání obálek 28.02.2014 od 08.00 hod. – 5-ti členou komisí – ing. Herzig, Ing. Nekula, 

Worbis, Ing. Krejčí, Mgr. Bezrouková a náhradníky Večeřa, Žižka, Ryšavá, Ing. Valentová, Šálek.  

 

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

Usnesení č. 18/02/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 19  

Mandátní smlouva č. 02/14 a Plná moc (Ing. Milan Herzig – mandatář a zmocněnec) 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním Mandátní smlouvy č. 02/14 a Plné moci s Ing. Milanem Herzigem – 

mandatář a zmocněnec. Za práce a výkon investorsko inženýrské činnosti této smlouvy se sjednává dohodou bez 

DPH 24.500,-- Kč, DPH 21%  ve výši 5.145,-- Kč, celkem s DPH 29.645,-- Kč. 

   

Návrh usnesení č.  19/02/2014 

Zastupitelstvo schvaluje Mandátní smlouvu č. 02/14 (Ing. Milan Herzig – mandatář)  a Plnou moc (Ing. Milan 

Herzig – zmocněnec) na inženýrskou činnost na akci „Zpevněné prostranství před sklepní uličkou – kaňonem“ a 

pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 19/02/2014 bylo schváleno 

 

Bod č. 20  

Těšetický košt 2014 – 11. ročník (8.3.2014) 

Zastupitelé byli informováni o žádosti uspořádat 11. ročník Těšetického koštu 2014 pod hlavičkou obce a žádostí 

o finanční příspěvek ve výši Kč 5.000,--. 

 

Návrh usnesení č.  20/02/2014 

Zastupitelstvo schvaluje uspořádání Těšetického koštu 2014 (11.ročník) dne 08.03.2014 a schvaluje příspěvek 

Kč 5.000,-- na tuto akci. 

 

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

Usnesení č. 20/02/2014 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 21  

Diskuse 

 

Jančura F. – vznesl dva dotazy na přítomné zastupitele 

1. Kdo nechal, prováděl elektrické osvětlení na Královské. Byl jsem se zeptat na stavebním úřadu 

a myslím si, že je to černá stavba. 

2. Jak někdo po mně může chtít peníze, když jsem si nic neobjednal (starosta, p. Jedlička) 

 

Ing. Nekula – požádal p. Jančuru o písemné stanovisko a přislíbil, že poté se k tomu písemně vyjádří, aby se 

předešlo různým  nesrovnalostem a překrucování 

 

Jančura F. – požádal místostarostu, zda se chce vyjádřit 

 

Žižka        -  odpověděl, že dostane písemné vyjádření na písemné dotazy a podněty p. Jančury. 

 



Ostatní zastupitelé nereagovali. 

 

Jančura F. – požádal o sdělení termínu dalšího zasedání zastupitelstva (ihned sděleno → 10.3.2014) 

 

Ing. Nekula – dva anonymní příspěvky od těšetické mládeže, bohužel není komu odepsat 

                       nabídka na venkovní fitnes  - cena za 4 stroje cca Kč 156.574,--      

                       příprava setkání rodáků a přátel obce Těšetice ( 23.08.2014 ) 

                       kalkulace výsadby – březová alej u hřiště 

                       radary na měření rychlosti a kamerový systém 

                       Tříkrálová sbírka  2014 , poděkování občanům – vybráno  v obci Těšetice    Kč 14.292,-- ,  

                                                                                                                     v okrese Znojmo Kč 1.690.606,-- 

 

Žižka -            Plánované akce – Dětský karneval         23.02.2014 

                                                     Masopust                   01.03.2014      

                                                     Těšetický košt            08.03.2014            

                                                     Setkání důchodců      16.03.2014             

                       Jubilanti 

  

 

 

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 19.50 hodin. 

 

V Těšeticích dne 10. 02. 2014 

 

 

 

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

    Ing. Zdeněk Nekula                                                                 ověřovatelé zápisu 

        starosta obce 

 

 

 

 


