ZÁPIS
o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,
konaného dne 10. 03. 2014 v Těšeticích
Starosta obce zahájil 3. 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. 13. – 17.
13. Žádost o směnu pozemků (žadatelka M.L.)
14. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce Těšetice, okres Znojmo
15. Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě následné (název kontroly – Oprava opěrné zdi u hřiště,
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
16. Výsledek výběrového řízení – „Zpevněné prostranství před sklepní uličkou – kaňonem“
17. Informace o zjištěných nedostatcích v budově sportovního areálu (TJ Těšetice)

a že je přítomno 6 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni:

Ing. Zdeněk Nekula, Jana Ryšavá, Ladislav Večeřa,
Ing. Iva Valentová, Pavel Worbis, Jindřich Žižka

Omluveni:

Ing. Miroslav Krejčí,

Nepřítomni:
Hosté:
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. Valentová Iva, Worbis Pavel, 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. Valentovou Ivu a Worbise Pavla.
Hlasování : pro – 6 , proti –
Usnesení bylo schváleno.

0

, zdržel se –

Starosta přednesl návrh programu zasedání ke schválení.

0

01. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
zastupitelstva obce)
02. Závěrečná zpráva – ošetření stromů (tilia u kostela)
03. II/413, III/41316 Těšetice, průtah – aktualizace rozpočtu (podíl Obce Těšetice)
04. Smlouva o právu provést stavbu „II/413, III/41316 Těšetice, průtah (Jihomoravský kraj- vlastník pozemků)
05. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 014330026190/001 (E.ON Distribuce, a.s. – stavba „Těšetice, úprava
přípojky RD č. 167 a 73“)
06. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 014130007480/001 (E.ON Distribuce, a.s. – stavba „Těšetice,
rozšíření DS NN Klíč, Jančura“)
07. Vyúčtování příspěvku z rozpočtu obce Těšetice – TJ Těšetice (r. 2013)
08. Pracovní řád Obecního úřadu Těšetice (novela)
09. Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP č. BZN-VN-18/2013 (Úřad práce
ČR)
10. Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP č. BZN-VN-112/2013(Úřad práce
ČR)
11. Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP k umístění uchazečů o zaměstnání
(Úřad práce ČR)
12. Hospodaření obce Těšetice k 28.02.2014 (hlavní a hospodářská činnost)
13. Žádost o směnu pozemků (žadatelka M.L.)
14. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce Těšetice, okres Znojmo
15. Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě následné (název kontroly – Oprava opěrné zdi u hřiště,
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
16. Výsledek výběrového řízení – „Zpevněné prostranství před sklepní uličkou – kaňonem“
17. Informace o zjištěných nedostatcích v budově sportovního areálu (TJ Těšetice)
18. Diskuse

Návrh usnesení č. 1/03/2014
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 1/03/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Závěrečná zpráva – ošetření stromů (tilia u kostela)
Zastupitelé byli seznámeni se závěrečnou zprávou ošetření stromů (tilia u kostela). Jednalo se o ošetření 5ks
stromů. Na stromech byl proveden bezpečnostní a zdravotní řez, též musela být provedená obvodová redukce
stromů z důvodu odlehčení kosterních větví. Doporučení – v horizontu 2-3 let stromy odstranit a nahradit novou
výsadbou.
Návrh usnesení č. 2/03/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí závěrečnou zprávu o ošetření stromů (tilia) mezi kostelem a ubytovnou.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 2/03/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 3
II/413, III/41316 Těšetice, průtah – aktualizace rozpočtu (podíl Obce Těšetice)
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem II/413, III/41316 Těšetice, průtah – aktualizace rozpočtu (podíl Obce
Těšetice – OC + DPH 22.926.553,29,--).

Návrh usnesení č. 3/03/2014
Zastupitelstvo schvaluje aktualizaci rozpočtu na stavbu „II/413, III/41316 Těšetice, průtah vč. podílu obce
Těšetice a bere na vědomí, že u objektu C502 investor (tj. Obec Těšetice) vyřídí všechny potřebné podklady pro
stavbu.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0 –
Usnesení č. 3/03/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
Smlouva o právu provést stavbu „II/413, III/41316 Těšetice, průtah (Jihomoravský kraj- vlastník
pozemků)
Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou o právu provést stavbu „II/413, III/41316 Těšetice, průtah
(Jihomoravský kraj- vlastník pozemků).
Návrh usnesení č. 4/03/2014
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „II/413, III/41316 Těšetice, průtah“ s vlastníkem
pozemků Jihomoravským krajem v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 4/03/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 5
Smlouva o zřízení věcného břemene č. 014330026190/001 (E.ON Distribuce, a.s. – stavba „Těšetice, úprava
přípojky RD č. 167 a 73“)
Zastupitelé byli seznámeni se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene č. 014330026190/001 (E.ON
Distribuce, a.s. – stavba „Těšetice, úprava přípojky RD č. 167 a 73“). Jednorázová náhrada za zřízení věcného
břemene se sjednává ve výši 1.000,-- Kč bez DPH.
Návrh usnesení č. 5/03/2014
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 014330026190/001 se společností E.ON
Distribuce, a.s. (stavba „Těšetice, úprava přípojky RD č. 167 a 73“) v předloženém znění a pověřuje starostu
k podpisu.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 5/03/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Smlouva o zřízení věcného břemene č. 014130007480/001 (E.ON Distribuce, a.s. – stavba „Těšetice,
rozšíření DS NN Klíč, Jančura“)
Zastupitelé byli seznámeni se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene č. 014130007480/001 (E.ON
Distribuce, a.s. – stavba „Těšetice, rozšíření DS NN Klíč, Jančura“). Jednorázová náhrada za zřízení věcného
břemene se sjednává ve výši 6.020,-- Kč bez DPH.
Návrh usnesení č. 6/03/2014
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014130007480/001 se společností E.ON
Distribuce, a.s. (stavba „Těšetice, rozšíření DS NN Klíč, Jančura“) v předloženém znění a pověřuje starostu
k podpisu.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 6/03/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 7
Vyúčtování příspěvku z rozpočtu obce Těšetice – TJ Těšetice (r. 2013)
Zastupitelé byli seznámeni s vyúčtováním příspěvku z rozpočtu obce Těšetice – TJ Těšetice (r. 2013 – výše
příspěvku 85.000,--)

Návrh usnesení č. 7/03/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí vyúčtování příspěvku z rozpočtu obce Těšetice pro TJ Těšetice za rok 2013 a
pověřuje Výbor finanční o provedení kontroly vyúčtování.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 7/03/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Pracovní řád Obecního úřadu Těšetice (novela)
Zastupitelé byli seznámeni s novelou Pracovního řádu Obecního úřadu Těšetice.
Návrh usnesení č. 8/03/2014
Zastupitelstvo schvaluje novelu Pracovního řádu Obecního úřadu Těšetice v předloženém znění.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 8/03/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 9
Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP č. BZN-VN-18/2013 (Úřad práce
ČR)
Zastupitelé byli seznámeni s dodatkem č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP č. BZNVN-18/2013 (Úřad práce ČR).
Návrh usnesení č. 9/03/2014
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP č. BZN-VN18/2013 Úřadem práce ČR v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 9/03/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 10
Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP č. BZN-VN-112/2013(Úřad práce
ČR)
Zastupitelé byli seznámeni s dodatkem č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP č. BZNVN-112/2013(Úřad práce ČR).
Návrh usnesení č. 10/03/2014
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP č. BZN-VN112/2013 s Úřadem práce ČR v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 10/03/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 11
Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP k umístění uchazečů o zaměstnání
(Úřad práce ČR)
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP k umístění
uchazečů o zaměstnání (Úřad práce ČR).Starosta sdělil vytvoření - 4 místa VPP na 12 měsíců – dotace –
11.000,--/osoba.
Návrh usnesení č. 11/03/2014
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP k umístění
uchazečů o zaměstnání (Úřad práce ČR, 4 místa od 1.4.2014, dotace 11.000,-- kč/místo)

Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 11/03/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 12
Hospodaření obce Těšetice k 28.02.2014 (hlavní a hospodářská činnost)
Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce Těšetice k 28.02.2014 (hlavní a hospodářská činnost)
Hlavní činnost
Příjmy
Výdaje
Rozdíl
Hospodářská činnost
Příjmy
Výdaje
Rozdíl

Kč
1.440.084,12
1.803.833,25
- 363.749,13
Kč
378.617,86
360.273,56
18.344,30

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

2.519.207,83 Kč
11.980,95 Kč
2.531.188,78 Kč
221.275,93 Kč

768.400,00
1.411.615,81
3.990.000,00
6.170.015,81

Kč
Kč
Kč
Kč

Návrh usnesení č. 12/03/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce Těšetice k 28.02.2014 (hlavní a hospodářská činnost).
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 12/03/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 13
Žádost o směnu pozemků (žadatelka M.L.)
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o směnu pozemků č. 4212, 4213, 4214, 4231, 4239, 3092, 3627 a 4558
(žadatelka M.L.).
Návrh usnesení č. 13/03/2014
Zastupitelstvo pověřuje starostu k přípravě znaleckého posudku na ocenění pozemků č. 4212, 4213, 4214, 4231,
4239, 3092, 3627 a 4558.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 13/03/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 14
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce Těšetice, okres Znojmo
Zastupitelé byli seznámeni se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce Těšetice, okres
Znojmo. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení §10 odst. 3 písm.
c) zákona o přezkoumávání hospodaření. Kontrolou čerpání dotace bylo zjištěno, že obec nezaúčtovala
pořízenou výzbroj ve výši 44.478,-- na majetkový účet 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek. Jednalo se o
pořízení 3 ks zásahových obleků ve výši 36.888,06 Kč, stejnokrojů PSII ve výši 4.210,80 Kč a 1 páru zásahové

obuvi v hodnotě 3.379,53 Kč. Směrnicí obce o evidenci a účtování majetku ze dne 22.11.2010 je stanovená dolní
hranice majetkového účtu 028 – DDHM již od výše 1000,-- do 40.000,-- Kč.
Návrh usnesení č. 14/03/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce Těšetice, okres
Znojmo, bere na vědomí informaci starosty, že zjištěné pochybení účetní obce bude řešeno nápravným
opatřením a nevyplacením mimořádné odměny za bezchybný audit.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 14/03/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 15
Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě následné (název kontroly – Oprava opěrné zdi u
hřiště, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
Zastupitelé byli seznámeni s Protokolem o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě následné (název kontroly –
Oprava opěrné zdi u hřiště, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR). Kontrolou předložené dokumentace a místním
šetřením bylo zjištěno, že příjemce dotace dodržel termíny přípravy a realizace a Podmínky uvedené
v rozhodnutí o poskytnutí dotace ev.č. 217D115009212. Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně a byla
splněna účelovost přidělené státní dotace.
Rekapitulace v Kč
Dotace
300.000,-Vlastní zdroje 297.443,-Celkem
597.443,-Návrh usnesení č. 15/03/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě – následné (název kontroly
– Oprava opěrné zdi i hřiště, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR).
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 15/03/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 16
Výsledek výběrového řízení – „Zpevněné prostranství před sklepní uličkou – kaňonem“
Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem výběrového řízení – „Zpevněné prostranství před sklepní uličkou –
kaňonem“. Bylo předloženo 5 nabídek od firem:
COLAS CZ, a.s.
748.433,-- Kč
Ing. Pavel Pelán
755.150,-- Kč
STRABAG a.s.
787.993,-- Kč
ALPINE Bau CZ s.r.o.
849.900,-- Kč
SWIETELSKY stavební s.r.o. 977.336,-- Kč
Návrh usnesení č. 16/03/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpevněné
prostranství před sklepní uličkou – kaňonem“ v pořadí:
1. COLAS CZ, a.s.
748.433,-- Kč
2. Ing. Pavel Pelán
755.150,-- Kč
3. STRABAG a.s.
787.993,-- Kč
4. ALPINE Bau CZ s.r.o.
849.900,-- Kč
5. SWIETELSKY stavební s.r.o. 977.336,-- Kč
Zastupitelstvo schvaluje nabídku společnosti COLAS CZ, a.s. jako nejvýhodnější, schvaluje smlouvu o dílo č.
30014186 se zhotovitelem COLAS CZ, a.s. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 16/03/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 17
Informace o zjištěných nedostatcích v budově sportovního areálu (TJ Těšetice)
Zastupitelé byli seznámeni se zjištěnými nedostatky v budově sportovního areálu, předložené předsedou TJ
Těšetice. Starosta informoval zastupitele o nutnosti komplexnější opravy, která ovšem není možná v letošním
roce. Nyní se provedou jen nezbytné opravy, svépomocí.
Návrh usnesení č. 17/03/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zjištěných nedostatcích v budově sportovního areálu a pověřuje
místostarostu k jejich odstranění.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 17/03/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 18
Diskuse
Ing. Nekula –pojištění členů SDH Těšetice - 60000,-- smrt, 120000,-- trvalé následky
-poděkování J. Ryšavé za vítání občánků
-dotace na okna Kč 200.000,--výměna dopravního značení
-těšetický košt – zhodnocení – cca 120 návštěvníků
Sponzoři : KOČÍ-VALÁŠEK
RENOV s.r.o.
Pomona a.s.
Miloš Císař
R+R Reality s.r.o.
obec Těšetice
Vinařský fond
Šampion výstavy :
Bobek Jaroslav – RŠ 2013 VH
Šampion bílých vín:
Kantor Zdenek – VČR 2013 PS
Šampion červených vín : Bobek Jaroslav – FR rose 2013
-příspěvky do zpravodaje
Žižka

- Jubilanti
- Setkání důchodců - 16.03.2014 ve 14.00 hod.

Večeřa

- kolik má p. Květoň psů
- v jakém stavu jsou na obci hydranty

Worbis - hasiči obešli obec a udělali průzkum a zápis o stavu hydrantů
Ing. Valentová – v kaňonu opět navožen nepořádek, zda je možné uklidit
Žižka

- již několikrát vyklizeno, ovšem lidé neví co se patří, necháme opět uklidit

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 21.30 hodin.
V Těšeticích dne 10. 03. 2014

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

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

