
Z Á P I S  
o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 14. 04. 2014 v Těšeticích 

  
Starosta obce zahájil  4. 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. 29. – 36. 

 

    

29. Smlouva o poskytnutí služeb (Internet Home, s.r.o.)  

30. Smlouva o zabezpečení praktického vyučování (SOŠ a SOU Znojmo) 

31. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 023968/14/OKH 

32. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů (EKO-KOM, a.s.) a dodatek č.1 

33. Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2013  

34. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 2.4.2014 

35. Prázdninový provoz MŠ 

36. Smlouva o právu provést stavbu (II/413, III/41316 Těšetice, průtah) 

 

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

  

Přítomni:  Ing. Miroslav Krejčí, Ing. Zdeněk Nekula, Ladislav Večeřa,  

                             Ing. Iva Valentová, Pavel Worbis, Jindřich Žižka 

                         

                              

Omluveni:       Jana Ryšavá, 

 

Nepřítomni:   

  

Hosté:                  Strmiska Oldřich                               

       

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. Krejčí Miroslav, Večeřa Ladislav, 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. Krejčího Miroslava a Večeřu Ladislava. 

 

Hlasování : pro –    6     , 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. Záznam z výrobního výboru na akci „II/413, III/41316 Těšetice, průtah“ – podmínky pro realizaci chodníků 

03. Záměr na směnu pozemků par. č. č. 4212, 4213, 4214 a 4231 za pozemky par. č. 3092 a 3627 

04. Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP č. ZNA-VN-44/2014/č. projektu CZ.  

      1.04/2.1.00/03.00015  

05. Smlouva o dílo č.: 14HM0299 (okna – byty) 

06. Smlouva o dílo č.: 14HM0300 (okna – kulturní dům) 

07. Žádost o odprodej pozemků par. č. 709/2 

08. Darovací smlouva (dárce – Renov, spol. s r.o.) 

09. Darovací smlouva (dárce – René Remeš) 

10. Darovací smlouva (dárce – JUDr. Miloš Císař) 

11. Darovací smlouva (dárce – KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o.) 

12. Darovací smlouva (dárce – POMONA Těšetice, a.s.) 

13. Odstranění filtrace a čistírny vody na koupališti 

14. Darování podílu na pozemku č. 3672 

15. Zmařená investice (nedokončená investice – vrt koupaliště, splašková kanalizace ke hřbitovu, plynofikace  

      ke hřbitovu, splašková kanalizace – sklepní) 

16. Zápis o vyřazení majetku č. 1/2014 (par. č. 80/2) 

17. Vyřazovací protokol č. 2/2014 (vodovod – nová výstavba u Cihelny) 

18. Vyřazovací protokol č. 3/2014 (kanalizace – nová výstavba u Cihelny) 

19. Zařazovací protokol č. 2/2014 (alkoholtester) 

20. Zařazení dlouhodobého majetku č. 3/2014 (par. č. 303/6) 

21. Zařazovací protokol č. 4/2014 (benzínová sekačka) 

22. Zařazovací protokol č. 5/2014 (komunikace ke Královské II. etapa) 

23. Zařazovací protokol č. 6-15/2014 (pivní souprava) 

24. Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2014_80073 (OSA – Ochranný svaz autorský pro práva  

      k dílům hudebním, o.s.)  

25. Pojistná smlouva pojištění členů jednotky SDH obce pro případ úrazu (Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.) 

26. Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání „dobrovolný hasič“  

      (9 osob) 

27. Hospodaření obce Těšetice k 31.3.2014 (hlavní a hospod. činnost) 

28. Rozpočtové opatření č. 3/2014 

29. Smlouva o poskytnutí služeb (Internet Home, s.r.o.)  

30. Smlouva o zabezpečení praktického vyučování (SOŠ a SOU Znojmo) 

31. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 023968/14/OKH 

32. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů (EKO-KOM, a.s.) a dodatek č.1 

33. Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2013  

34. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 2.4.2014 

35. Prázdninový provoz MŠ 

36. Smlouva o právu provést stavbu (II/413, III/41316 Těšetice, průtah) 

37. Diskuse 

 

 

 

Návrh usnesení č. 1/04/2014 

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

 

Hlasování : pro –   6      , proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/04/2014 bylo schváleno. 

 

Bod č. 2 

Záznam z výrobního výboru na akci „II/413, III/41316 Těšetice, průtah“ – podmínky pro realizaci 

chodníků Zastupitelé byli seznámeni s informacemi z průběhu výrobního výboru na akci „II/413, III/41316 

Těšetice, průtah“ – podmínky pro realizaci chodníků. 

 

 

 



Návrh usnesení č.  2/04/2014 

Zastupitelstvo bere na vědomí záznam z výrobního výboru na akci „II/413, III/41316 Těšetice, průtah“ a 

schvaluje podmínky vlastníků pro realizaci chodníků kromě neopodstatněných podmínek Pavla Kocmánka a 

manželů Lednických.   

 

Hlasování : pro –   6     , proti –    0              , zdržel se – 0           

Usnesení č. 2/04/2014 bylo schváleno.  

 

Bod č. 3 

Záměr na směnu pozemků par. č. č. 4212, 4213, 4214 a 4231 za pozemky par. č. 3092 a 3627 

Zastupitelé byli seznámeni se záměrem na směnu pozemků par. č. 4212 – o výměře 345m2,  4213 – o výměře 

29m2,  4214 – o výměře 152m2 a 4231 – o výměře 150m2  - vše na LV 10001 – orientační cena dle znaleckého 

posudku 246.800,-- Kč, směna za pozemky - par. č. 3092 – o výměře 11242m2  a 3627 – o výměře 11168m2 – 

orientační cena dle znaleckého posudku – 375.800,-- Kč. 

 

Návrh usnesení č.  3/04/2014  

Zastupitelstvo schvaluje záměr na směnu pozemků par. č. 4212,4213,4214 a 4231 za pozemky par. č. 3092 a 

3627. 

 

Hlasování : pro –  6     , proti –     0 –          , zdržel se – 0          

Usnesení č. 3/04/2014 bylo schváleno. 

 

Bod č. 4 

Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP č. ZNA-VN-44/2014/č. projektu CZ.  

1.04/2.1.00/03.00015  

Zastupitelé byli seznámeni se zněním dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP č. ZNA-VN-

44/2014/č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015. Zaměstnavatel vytvoří pracovní příležitosti v rámci  

Veřejně prospěšných prací na dobu 1.4.2014 do 31.3.2015 – 4 pracovní místa – pomocní a nekvalifikovaní 

pracovníci. Zaměstnavatel bude pracovní místa obsazovat výhradně uchazeči o zaměstnání, které mu doporučí 

Úřad práce ČR. 

 

Návrh usnesení č.  4/04/2014 

Zastupitelstvo schvaluje dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a 

poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. ZNA-VN-

44/2014/č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03-00015 s Úřadem práce České republiky v předloženém znění a pověřuje 

starostu k podpisu. 

 

Hlasování : pro –    6       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 4/04/2014 bylo schváleno 

 

Bod č. 5 

Smlouva o dílo č.: 14HM0299 (okna – byty) 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním smlouvy o dílo č.: 14HM0299 (okna – byty) – s firmou H&M spol. s r.o. - 

konečná cena vč. DPH Kč 50.469,--. 

 
Návrh usnesení č.  5/04/2014 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu  o dílo č.: 14HM0299 se společností H&M spol. s r.o. v předloženém znění a 

pověřuje starostu k podpisu. 

 

Hlasování : pro –   6       , proti –     0           , zdržel se – 0        

Usnesení č. 5/04/2014 bylo schváleno. 

 

Bod č. 6  

Smlouva o dílo č.: 14HM0300 (okna – kulturní dům) 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním smlouvy o dílo č.: 14HM0300 (okna – kulturní dům) – s firmou H&M 

spol. s r.o., konečná cena vč. DPH Kč 253.764,--. 

 

 

 



Návrh usnesení č.  6/04/2014 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o  dílo č.: 14HM0300 se společností H&M spol. s r.o. v předloženém znění a 

pověřuje starostu k podpisu. 

 

Hlasování : pro –   6       , proti –     0           , zdržel se – 0        

Usnesení č. 6/04/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 7 

Žádost o odprodej pozemků par. č. 709/2 

Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o odprodej pozemku č. 709/2 o výměře 393m2 – minimální cena byla 

stanovena na 390,-- Kč/m2. Prodej nejvyšší nabídce. Nabídky zaslat na OÚ Těšetice, 67161 do 12.5.2014 do 

14.00 hod. Výběr zájemce bude proveden zastupitelstvem 12.5.2014 v 18.00 hod. V případě shodných cen, 

stanoví zastupitelstvo dodatečný výběr. 

 

Návrh usnesení č.  7/04/2014 

Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej pozemku par. č. 709/2 o výměře 393 m2 – nejvyšší nabídce (min. cena 

390,-- Kč/m2). 

 

Hlasování : pro –    6       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 7/04/2014 bylo schváleno. 

 

Bod č. 8 

Darovací smlouva (dárce – Renov, spol. s r.o.) 

Zastupitelé byli seznámeni s darovací smlouvou na kulturní akci, dárce – Renov, spol. s r.o., ve výši- Kč 2.000,-- 

 

Návrh usnesení č. 8/04/2014 

Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu s dárcem – Renov, spol. s r.o. v předloženém znění a pověřuje 

starostu k podpisu. 

 

Hlasování : pro –   6        , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č. 8/04/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 9  

Darovací smlouva (dárce – René Remeš) 

Zastupitelé byli seznámeni s darovací smlouvou na kulturní akci, dárce – René Remeš, ve výši- Kč 1.000,--. 

 

Návrh usnesení č. 9/04/2014 

Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu s dárcem – René Remešem, v předloženém znění a pověřuje starostu 

k podpisu. 

 

Hlasování : pro –   6        , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č.  9/04/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 10 

Darovací smlouva (dárce – JUDr. Miloš Císař) 

Zastupitelé byli seznámeni s darovací smlouvou na kulturní akci, dárce – JUDr. Miloš Císař, ve výši- Kč 1.500,-- 

 

Návrh usnesení č. 10/04/2014 
Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu s dárcem – JUDr. Milošem Císařem, v předloženém znění a pověřuje 

starostu k podpisu. 

 

 

Hlasování : pro –     6     , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č. 10/04/2014 bylo schváleno. 



 

 

Bod č. 11 

Darovací smlouva (dárce – KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o.) 

Zastupitelé byli seznámeni s darovací smlouvou na kulturní akci, dárce - KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o., ve výši- Kč 

6.000,-- 

 

Návrh usnesení č.  11/04/2014 

Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu s dárcem – KOČÍ – VALÁŠEK s. r. o, v předloženém znění a 

pověřuje starostu k podpisu. 

 

Hlasování : pro –    6       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 11/04/2014 bylo schváleno. 

 

Bod č. 12 

Darovací smlouva (dárce POMONA Těšetice, a.s.) 

Zastupitelé byli seznámeni s darovací smlouvou na kulturní akci, dárce - POMONA Těšetice, a.s.., ve výši- Kč 

3.000,-- 

  

Návrh usnesení č. 12/04/2014 
Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu s dárcem – POMONA Těšetice, a.s.., v předloženém znění a 

pověřuje starostu k podpisu. 

 

Hlasování : pro –     6     , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č. 12/04/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 13 

Odstranění filtrace a čistírny vody na koupališti 

Zastupitelé byli seznámeni se záměrem odstranit nevyužívanou filtraci a čistírnu vody na koupališti. Odstranění 

provede TJ Těšetice.  

 

Návrh usnesení č.  13/04/2014 

Zastupitelstvo schvaluje odstranění filtrace a čistírny vody včetně rozvodů vody na koupališti. K odstranění 

pověřuje TJ Těšetice, kterému náleží výtěžek z prodeje vzniklého železného odpadu. 

 

Hlasování : pro –    6       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 13/04/2014 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 14  

Darování podílu na pozemku č. 3672 

Zastupitelé byli seznámeni s důvodem o darování podílu na pozemku č. 3672 – p. Strmiskem Oldřich. 

 

Návrh usnesení č. 14/04/2014 

Zastupitelstvo pověřuje starostu k přípravě darovacích smluv k přijetí daru – podíl na majetku – parcela č. 3672 

– s jednotlivými dárci, na kterých neváznou závazky a exekuce 

 

Hlasování : pro –   6        , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č.  14/04/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 15  

Zmařená investice (nedokončená investice – vrt koupaliště,  splašková kanalizace ke hřbitovu, plynofikace  

ke hřbitovu, splašková kanalizace – sklepní) 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem na vyřazení nedokončených investic, ve kterých se již nebude dále 

pokračovat. 

 

 

 



Návrh usnesení č. 15/04/2014 

Zastupitelstvo schvaluje, že se nebude pokračovat ve stavbě nedokončené investice u akcí – vrt koupaliště, 

splašková kanalizace ke hřbitovu, plynofikace ke hřbitovu a že se jedná o tzv. zmařené investice.  

 

Hlasování : pro –   6        , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č. 15/03/2014 bylo schváleno. 

 

Bod č. 16  

Zápis o vyřazení majetku č. 1/2014 (par. č. 80/2) 

Zastupitelé byli seznámeni se zápisem o vyřazení majetku č. 1/2014 (par. č. 80/2 – zastavěná plocha a nádvoří – 

důvod vyřazení – kupní smlouva) 

 

Návrh usnesení č. 16/04/2014 

Zastupitelstvo schvaluje zápis o vyřazení majetku č. 1/2014 (par. č. 80/2) 

 

Hlasování : pro –   6        , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č. 16/04/2014 bylo schváleno. 

 

Bod č. 17  

Vyřazovací protokol č. 2/2014 (vodovod – nová výstavba u Cihelny) 

Zastupitelé byli seznámeni se zápisem o vyřazení majetku č. 2/2014 (vodovod – nová výstavba u Cihelny – 

vklad VaK  Znojemsko) 

 

Návrh usnesení č.  17/04/2014 

Zastupitelstvo schvaluje vyřazovací protokol č. 2/2014 (vodovod – nová výstavba u Cihelny) 

 

  

Hlasování : pro –    6       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 17/04/2014 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 18  

Vyřazovací protokol č. 3/2014 (kanalizace – nová výstavba u Cihelny) 

Zastupitelé byli seznámeni se zápisem o vyřazení majetku č.32/2014 (kanalizace – nová výstavba u Cihelny – 

vklad VaK  Znojemsko) 

 

Návrh usnesení č.  18/04/2014 

Zastupitelstvo schvaluje vyřazovací protokol č. 3/2014 (kanalizace – nová výstavba u Cihelny) 

 

  

Hlasování : pro –    6       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 18/04/2014 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 19  

Zařazovací protokol č. 2/2014 (alkoholtester) 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacím  protokolem č. 2/2014 (alkoholtester – PC Kč 1.099,--). 

 

Návrh usnesení č.  19/04/2014 

Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokol č. 2/2014 (alkoholtester) 

  

Hlasování : pro –    6       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 19/04/2014 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 20  

Zařazení dlouhodobého majetku č. 3/2014 (par. č. 303/6) 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacím  protokolem č. 3/2014 (par. č. 303/6 – ostatní plocha (komunikace)  

– PC Kč 1.550,--). 



Návrh usnesení č.  20/04/2014 

Zastupitelstvo schvaluje zařazení dlouhodobého majetku č. 3/2014 (parcela č. 303/6) 

  

Hlasování : pro –    6       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 20/04/2014 bylo schváleno 

 

Bod č. 21  

Zařazovací protokol č. 4/2014 (benzínová sekačka) 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacím protokolem č. 4/2014 (benzínová sekačka  

– PC Kč 14.200,--). 

 

Návrh usnesení č.  21/04/2014 

Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokol č. 4/2014 (benzínová sekačka) 

  

Hlasování : pro –    6       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 21/04/2014 bylo schváleno 

 

Bod č. 22  

Zařazovací protokol č. 5/2014 (komunikace ke Královské II. etapa) 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacím protokolem č. 5/2014  

(komunikace ke Královské II. etapa – PC Kč 1.331.867,54). 

 

Návrh usnesení č.  22/04/2014 

Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokol č. 5/2014 (komunikace ke Královské II. etapa) 

  

Hlasování : pro –    6       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 22/04/2014 bylo schváleno 

 

Bod č. 23  

Zařazovací protokol č. 6-15/2014 (pivní souprava) 

Zastupitelé byli informování o koupi 10 ks pivních souprav a seznámeni se zařazovacími protokoly č. 6-15/2014. 

Cena jedné pivní soupravy 1.390,--  Kč/ks (celkem Kč 13.900,--). 

 

Návrh usnesení č.  23/04/2014 

Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokol č. 6 až 15/2014 (pivní souprava). 

  

Hlasování : pro –    6       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 23/04/2014 bylo schváleno 

 

Bod č. 24  

Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2014_80073 (OSA – Ochranný svaz autorský pro práva  

k dílům hudebním, o. s.)  

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl. 

Autorská odměna  se sjednává ve výši Kč 1.753,-- včetně DPH. 

 

Návrh usnesení č.  24/04/2014 

Zastupitelstvo schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl VP_2014_80073  s OSA – 

Ochranným  svazem  autorským pro práva k dílům hudebním, o. s. v předloženém znění a pověřuje starostu 

k podpisu. 

  

Hlasování : pro –    6       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 24/04/2014 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 25  

Pojistná smlouva pojištění členů jednotky SDH obce pro případ úrazu (Hasičská vzájemná pojišťovna, 

a.s.) 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním pojistné smlouvy pojištění členů jednotky SDH obce pro případ úrazu 

(Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.) 

 



Pojistné částky: 

a) Smrt následkem úrazu                               Kč   60.000,-- 

b) Trvalé následky úrazu                                Kč 120.000,-- 

c) Doba nezbytného léčení následků úrazu    Kč   20.000,-- 

 

Roční pojistné za všechny členy JSDHO činí 2.400,-- Kč 

 

Návrh usnesení č.  25/04/2014 

Zastupitelstvo schvaluje pojistnou smlouvu pojištění členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro případ 

úrazu se společností Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

Hlasování : pro –    6       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 25/04/2014 bylo schváleno 

 

Bod č. 26  

Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání „dobrovolný 

hasič“  (9 osob) 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při 

výkonu povolání „dobrovolný hasič“  (9 osob).  

 

Návrh usnesení č.  26/04/2014 

Zastupitelstvo schvaluje pojistné smlouvy  pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 

povolání „dobrovolný hasič (pro 9 osob) se společností Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. v předloženém znění 

a pověřuje starostu k podpisu. 

 

Hlasování : pro –    6       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 26/04/2014 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 27  

Hospodaření obce Těšetice k 31.3.2014 (hlavní a hospod. činnost) 

Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce Těšetice k 31.03.2014  (hlavní a hospodářská činnost) 

 

Hlavní činnost                                      Kč            

Příjmy                                             1.922.947,34 

Výdaje                                            3.630.339,83 

Rozdíl                                           - 1.707.392,49    

 

Hospodářská činnost                           Kč 

Příjmy                                                627.562,86 

Výdaje                                               591.224,87 

Rozdíl                                                  36.337,99  

 

 

Peněžní zůstatek na účtu obce : ČS Znojmo                   1.167.286,07  Kč 

                                                   ČNB Brno                          20.259,35  Kč 

Celkem zůstatek účtu obce                                               1.187.545,42 Kč 

 

Peněžní zůstatek na účtu HČ :                                             139.751,24  Kč 

 

Zůstatky úvěrových účtů: 

1. Úvěrový účet                                                          708.800,00  Kč 

2. Úvěrový účet                                                       1.411.615,81  Kč 

3. Úvěrový účet                                                       3.985.000,00  Kč 

Celkem úvěrové účty                                                         6.105.415,81  Kč 

 

Návrh usnesení č. 27/04/2014 
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce Těšetice k 31.03.2014  (hlavní a hospodářská činnost). 

 

 



Hlasování : pro –     6     , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č. 27/04/2014 bylo schváleno. 

 

Bod č. 28  

Rozpočtové opatření č. 3/2014 

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 3/2014.  

Celkové zvýšení příjmů            Kč    448.300,-- 

Celkové zvýšení výdajů                     706.100,-- 

Financování -  zvýšení                       257.800,--    -  použití zůstatku z roku 2013    

 

Návrh usnesení č.  28/04/2014 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014. 

  

Hlasování : pro –    6       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 28/04/2014 bylo schváleno 

 

Bod č. 29  

Smlouva o poskytnutí služeb (Internet Home, s.r.o.)  

Zastupitelé byli informování o poskytnutí služeb firmou Internet Home, s.r.o. Předmětem této smlouvy je 

poskytnutí reklamy a Internet Home, s.r.o. poskytne službu Spolehlivý internet PARTNER, 2-18 Mb/s dle 

technického řešení. Celková hodnota plnění dle čl. III odst. 1 této smlouvy poskytnutého Internethome ve 

prospěch OÚ činí 80,-- Kč bez DPH měsíčně 

 

Návrh usnesení č.  29/04/2014 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí služeb se společností Internethome, s.r.o. v předloženém znění a 

pověřuje starostu k podpisu. 

  

Hlasování : pro –    6       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 29/04/2014 bylo schváleno 

 

Bod č. 30  

Smlouva o zabezpečení praktického vyučování (SOŠ a SOU Znojmo) 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním smlouvy o zabezpečení praktického vyučování se Střední odbornou školou 

a Středním odborným učilištěm, Znojmo, Dvořákova 19. 

 

Návrh usnesení č.  30/04/2014 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zabezpečení praktického vyučování se SOŠ a SOU Znojmo v předloženém 

znění a pověřuje starostu k podpisu. 

  

Hlasování : pro –    6       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 30/04/2014 bylo schváleno 

 

Bod č. 31  

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 023968/14/OKH 

Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 

023968/14/OKH. Dotace je poskytnutá na realizaci projektu Výplně stavebních otvorů (okna, vchodové dveře, 

víceúčelového zařízení Těšetice, ve výši 200.000,-- Kč. 

 

Návrh usnesení č.  31/04/2014 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 023968/14/OKH 

v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

  

Hlasování : pro –    6       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 31/04/2014 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 32  

Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů (EKO-KOM, a.s.) a dodatek č.1 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním nové smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, dle 

nového občanského zákoníku s firmou EKO-KOM, a.s.. a dodatek č. 1. Odměna je nově složena ze 4 částí: 



- Odměna za zajištění míst zpětného odběru 

- Odměna za obsluhu míst zpětného odběru 

- Odměna za zajištění využití 

- Odměna za energetické využití 

 

Návrh usnesení č.  32/04/2014 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a dodatek č.1 se 

společností EKO-KOM, a.s. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

  

Hlasování : pro –    6       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 32/04/2014 bylo schváleno 

 

Bod č. 33  

Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2013  

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2013. 

 

Návrh usnesení č.  33/04/2014 

Zastupitelstvo schvaluje návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2013. 

  

Hlasování : pro –    6       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 33/04/2014 bylo schváleno 

 

Bod č. 34  

Zápis z jednání finančního výboru ze dne 2.4.2014 

Zastupitelé byli informováni o průběhu jednání finančního výboru konaného dne 2.4.2014 a seznámeni se 

zápisem z tohoto jednání – kontrola použití finančního příspěvku TJ Těšetice za rok 2013. 

 

Návrh usnesení č.  34/04/2014 

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 2.4.2014. 

  

Hlasování : pro –    6       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 34/04/2014 bylo schváleno 

 

Bod č. 35  

Prázdninový provoz MŠ  

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem ředitelky MŠ Těšetice, Mgr. Leou Šmikmátorovou, na provoz MŠ přes 

letní prázdniny, z důvodu rekonstrukce dětského hřiště v areálu MŠ. Uzavření na dva týdny podle dohody 

s firmou, která bude rekonstrukci hřiště provádět, dále pak dle počtu přihlášených dětí (méně než šest). 

Diskuse: jsou rodiče, které nemají možnost dítě někde umístit, nebo k někomu dát na hlídání, nebo si vzít volno 

ze zaměstnání. 

 

Návrh usnesení č.  35/04/2014 

Zastupitelstvo schvaluje omezený prázdninový provoz MŠ Těšetice po dobu 14dní dle návrhu ředitelky MŠ a 

v době omezení provozu zajistit možnost umístění dětí do jiné MŠ. 

  

Hlasování : pro –    6       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 35/04/2014 bylo schváleno 

 

Bod č. 36  

Smlouva o právu provést stavbu (II/413, III/41316 Těšetice, průtah) 

Zastupitelé byli informování starostou o obsahu smlouvy o právu provést stavbu (II/413, III/41316 Těšetice, 

průtah) a informací o záboru dotčených parcel – seznam FO pro zajištění smluvních podkladů. 

 

Návrh usnesení č.  36/04/2014 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o právu provést stavbu (II/413, III/41316 Těšetice, průtah) s vlastníky dle 

seznamu v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

Hlasování : pro –    6       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 36/04/2014 bylo schváleno 

 



Bod č. 37  

Diskuse 

 

Žižka        -  Jubilanti 

                 .   Akce –30.04. – Pálení čarodějnic 

                                 01.05. – Fotbalové utkání svobodní – ženatí 

                                 07.05. -  Lampionový průvod                                       všechny akce podle počasí 

                                 08.05. -  Fotbalové utkání svobodní – ženatí 

                                 31.05. – Dětský den 

 

-        stížnosti na průjezdnost po obecní komunikaci mezi Machovými a Žižkovými (stání, parkování        

                      vozidel na obecní komunikaci) 

-        pálení vlhkého klestí nebo vlhké trávy (i o víkendech) – obtěžující kouř 

       

Večeřa     - pod silnicí na Bantické jsou nechané haluze 

          - dřevo na táborák 

Žižka        - za bránou jsou některé stromy vyvrácené 

 

Worbis   -  na hřbitov pořídit nové košťátko 

 

Ing. Valentová –  po zavedení funkcí, jak to funguje v jídelně 

 

Ing. Nekula     -   byla pochvala, že se nyní snaží vařit i zdravěji 

                 -   vyslat Votavovou B. na školení      

 

 

 

 

 

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 21.00 hodin. 

 

V Těšeticích dne 14. 04. 2014 

 

 

 

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

    Ing. Zdeněk Nekula                                                                 ověřovatelé zápisu 

        starosta obce 

 

 

 

 


