ZÁPIS
o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,
konaného dne 12. 05. 2014 v Těšeticích
Starosta obce zahájil 5. 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 bod č. 23
23. Schválení účetní závěrky Mateřské školy Těšetice, příspěvková organizace za rok 2013
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:
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 Ryšavá Jana, 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,
Janu Ryšavou a Pavla Worbise.
Hlasování : pro – 7 , proti –
Usnesení bylo schváleno.

0

, zdržel se –

0

Starosta přednesl návrh programu zasedání ke schválení.
01. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
zastupitelstva obce)
02. Schválení závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2013 a účetní závěrky za rok 2013
03. Žádost o podporu na opravu sklepů pro rok 2014 a smlouvy o poskytnutí podpory
04. Revokace usnesení č.3/04/2014
05. Zařazovací protokol č. 16/2014 (laminátor GBC FUSION A4)
06. Zařazovací protokol č. 17/2014 (křovinořez H535RX)
07. Zařazovací protokol č. 18/2014 (přilba ochranná Classic)
08. Zařazovací protokol č. 19/2014 (proudnice C 52 PH)
09. Zařazovací protokol č. 20/2014 a č. 21/2014 (válenda)

10. Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2014
11. Směrnice k účtování reálné hodnoty majetku určeného k prodeji
12. Sdělení a výzva k uzavření souhlasného prohlášení (par.č. 387/20 a 387/21, Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových)
13. Výpověď smlouvy o zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání (obec Bantice)
14. Zařazení správního území obce Těšetice do území působnosti Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje Místní akční skupiny Znojemské vinařství, o.s.
15. Hlasovací právo obce Těšetice v Místní akční skupině Znojemské vinařství, o.s.
16. Vyúčtování příspěvku z rozpočtu obce Těšetice (SDH Těšetice)
17. Oprava střechy nad jídelnou
18. Doplnění a montáž veřejného osvětlení
19. Montáž ručních pump
20. Přípojky splaškové kanalizace ve sportovním areálu
21. Hospodaření obce Těšetice k 30.04.2014 (hlavní a hospodářská činnost)
22. Rozpočtové opatření č. 4/2014
23. Schválení účetní závěrky Mateřské školy Těšetice, příspěvková organizace za rok 2013
24. Diskuse
Návrh usnesení č. 1/05/2014
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 1/05/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Schválení závěrečného účtu obce Těšětice za rok 2013 a účetní závěrky za rok 2013
Zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem obce Těšetice za rok 2013 a s účetní závěrkou za rok 2013.
Předložené podklady pro schválení účetní závěrky – Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha - vše k 31. 12. 2013,
Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013, Zpráva z přezkumu hospodaření účetní jednotky
týkající se roku 2013, Inventarizační zpráva za rok 2013.
Návrh usnesení č. 2/05/2014
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet s výhradou a přijalo nápravné opatření potřebné k nápravě zjištěných
chyb a nedostatků při přezkoumání hospodaření a schvaluje účetní závěrku za rok 2013 obce Těšetice.
Zastupitelstvo obce Těšetice nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů
v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky. Termín na odstranění nedostatků – do 20.5.2014.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 2/05/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 3
Žádost o podporu na opravu sklepů pro rok 2014 a smlouvy o poskytnutí podpory
Zastupitelé byli seznámeni se žádostmi o podporu na opravu sklepů pro rok 2014 a smlouvami o poskytnutí
podpory.
O příspěvek žádá ve výši - Mgr. Soňa Ludvíková
5.000,-Ing. Iva Valentová
5.000,-Ladislav Večeřa
5.000,-Josef Rosa
5.000,-Jaroslav Bartoněk
5.000,-Návrh usnesení č. 3/05/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí podané žádosti o podporu na opravu sklepů pro rok 2014 a schvaluje smlouvy o
poskytnutí podpory s Mgr. Soňou Ludvíkovou, Ing. Ivou Valentovou, Ladislavem Večeřou, Josefem Rosou a
Jaroslavem Bartoňkem v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0 –
Usnesení č. 3/05/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
Revokace usnesení č.3/04/2014
Zastupitelé byli informováni o revokaci usnesení č. 3/04/2014 ze dne 14.04.2014.
Návrh usnesení č. 4/05/2014
Zastupitelstvo ruší usnesení č. 3/04/2014 ze dne 14. 04. 2014, záměr bude opět projednán po zapsání nových
parcelních čísel pozemků katastrálním úřadem ve Znojmě.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 4/05/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 5
Zařazovací protokol č. 16/2014 (laminátor GBC FUSION A4)
Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacím protokolem č. 16/2014
(laminátor GBC FUSION A4 – PC Kč 2.065,--).
Návrh usnesení č. 5/05/2014
Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokol č. 16/2014 (laminátor GBC FUSION A4).
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 5/05/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Zařazovací protokol č. 17/2014 (křovinořez H535RX)
Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacím protokolem č. 17/2014
(křovinořez H535RX – PC Kč 13.990,--).
Návrh usnesení č. 6/05/2014
Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokol č. 17/2014 (křovinořez H535RX).
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 6/05/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 7
Zařazovací protokol č. 18/2014 (přilba ochranná Classic)
Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacím protokolem č. 18/2014
(přilba ochranná Classic – PC Kč 1.020,--)
Návrh usnesení č. 7/05/2014
Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokol č. 18/2014 (přilba ochranná Classic).
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 7/05/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Zařazovací protokol č. 19/2014 (proudnice C 52 PH)
Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacím protokolem č. 19/2014
(proudnice C 52 PH – PC Kč 3.267,--).
Návrh usnesení č. 8/05/2014
Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokol č. 19/2014 (proudnice C 52 PH)
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 8/05/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 9
Zařazovací protokol č. 20/2014 a č. 21/2014 (válenda)
Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacími protokoly č. 20/2014 (hospod. činnost – válenda PC Kč 2.024,68
bez DPH) a č. 21/2014 (hospod. činnost – válenda PC Kč 2.024,68 bez DPH).
Návrh usnesení č. 9/05/2014
Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokol č. 20/2014 a č. 21/2014 (válenda).
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 9/05/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 10
Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2014
Zastupitelé byli seznámeni s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2014.
Návrh usnesení č. 10/05/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2014
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 10/05/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 11
Směrnice k účtování reálné hodnoty majetku určeného k prodeji
Zastupitelé byli seznámeni se směrnicí k účtování reálné hodnoty majetku určeného k prodeji.
Návrh usnesení č. 11/05/2014
Zastupitelstvo schvaluje směrnici k účtování reálné hodnoty majetku určeného k prodeji.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 11/05/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 12
Sdělení a výzva k uzavření souhlasného prohlášení (par.č. 387/20 a 387/21, Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových)
Zastupitelé byli seznámeni se sdělením a výzvou k uzavření souhlasného prohlášení (par.č. 387/20 a 387/21,
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových- duplicitní spoluvlastnictví).
Návrh usnesení č. 12/05/2014
Zastupitelstvo potvrzuje, že Česká republika je spoluvlastníkem ideální ½ pozemků par.č. 387/20 a 387/21 a
pověřuje starostu k podpisu souhlasného prohlášení s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a
k učinění nezbytných úkonů k převodu podílu státu na obec Těšetice .
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 12/05/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 13
Výpověď smlouvy o zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání (obec Bantice)
Zastupitelé byli seznámeni s výpovědí smlouvy o zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání předloženou
obcí Bantice.
Návrh usnesení č. 13/05/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí výpověď smlouvy o zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání
a potvrzuje, že vůči obci Bantice neeviduje žádné závazky.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 13/05/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 14
Zařazení správního území obce Těšetice do území působnosti Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje Místní akční skupiny Znojemské vinařství, o.s.
Zastupitelé byli seznámeni s informací o potřebě zařazení správního území obce Těšetice do území působnosti
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Znojemské vinařství, o.s. na období 20142020, který umožní v novém období čerpat dotace přes Místní akční skupinu Znojemské vinařství, o.s..
Návrh usnesení č. 14/05/2014
Zastupitelstvo schvaluje zařazení správního území obce Těšetice do území působnosti Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Znojemské vinařství, o. s..
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 14/05/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 15
Hlasovací právo obce Těšetice v Místní akční skupině Znojemské vinařství, o.s.
Zastupitelé byli informováni o možnosti získání samostatného hlasovacího práva pro obec Těšetice (členem
dobrovolného svazku DANÍŽ) v Místní akční skupině Znojemské vinařství, o. s.. Podmínkou je, že obec přivede
do MAS neziskovou organizace nebo podnikatele. Členský příspěvek pro neziskovou organizaci je Kč 500,-- a
pro podnikatele Kč 1.000,-- , ročně.
Návrh usnesení č. 15/05/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o možnosti získání samostatného hlasovacího práva pro obec Těšetice
v Místní akční skupině Znojemské vinařství, o. s.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 15/05/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 16
Vyúčtování příspěvku z rozpočtu obce Těšetice (SDH Těšetice)
Zastupitelé byli seznámeni s vyúčtováním příspěvku z rozpočtu obce Těšetice SDH Těšetice.
Návrh usnesení č. 16/05/2014
Zastupitelstvo pověřuje finanční výbor k provedení kontroly vyúčtování příspěvku pro SDH Těšetice z rozpočtu
obce v roce 2013.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 16/05/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 17
Oprava střechy nad jídelnou
Zastupitelé byli seznámeni s cenovou nabídkou na opravu střechy nad jídelnou, cenová kalkulace - celkem
s DPH vyčíslena na Kč 306.161,--.
Návrh usnesení č. 17/05/2014
Zastupitelstvo odkládá opravu střechy nad jídelnou.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 17/05/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 18
Doplnění a montáž veřejného osvětlení
Zastupitelé byli informování o záměru doplnění a montáže veřejného osvětlení na Hlavní ulici, před Sklepní
uličkou a pod kostelem.

Cenová nabídka:
Sklepní
U hřiště pod kostelem
Hlavní ulice u zastávek

Kč
Kč
Kč

32.160,-10.612,-52.046,--

Návrh usnesení č. 18/05/2014
Zastupitelstvo schvaluje doplnění a montáž veřejného osvětlení na Hlavní ulici, před Sklepní uličkou a pod
kostelem.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 18/05/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 19
Montáž ručních pump
Zastupitelům byla předložena nabídka na montáž ručních pump – Standard II pro obec Těšetice.
Ruční pumpa Standart II, materiál vč. montáže cena za 1 ks – Kč bez DPH 7.400,--.
Náhrada poklopu na studnu, cena za komplet 1ks – Kč bez DPH 860,--.
Návrh usnesení č. 19/05/2014
Zastupitelstvo schvaluje montáž ručních pump – na návsi, na ulici Bantická a u Kapilanu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 19/05/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 20
Přípojky splaškové kanalizace ve sportovním areálu
Zastupitelé byli informováni o přípravě realizace přípojky splaškové kanalizace ve sportovním areálu.
Návrh usnesení č. 20/05/2014
Zastupitelstvo odkládá realizaci přípojky splaškové kanalizace ve sportovním areálu a pověřuje starostu
k předložení kalkulace.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 20/05/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 21
Hospodaření obce Těšetice k 30.04.2014 (hlavní a hospodářská činnost)
Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce Těšetice k 30.04.2014 (hlavní a hospodářská činnost)
Hlavní činnost
Příjmy
Výdaje
Rozdíl
Hospodářská činnost
Příjmy
Výdaje
Rozdíl

Kč
2.456.709,28
4.195.216,81
- 1.738.507,53
Kč
904.806,15
794.706,49
110.099,66

Peněžní zůstatek na účtu obce : ČS Znojmo
ČNB Brno
Celkem zůstatek účtu obce
Peněžní zůstatek na účtu HČ :

1.127.874,63 Kč
28.537,75 Kč
1.156.412,38 Kč
214.835,17 Kč

Zůstatky úvěrových účtů:
1. Úvěrový účet
2. Úvěrový účet
3. Úvěrový účet
Celkem úvěrové účty

649.200,00
1.411.615,81
3.980.000,00
6.040.815,81

Kč
Kč
Kč
Kč

Návrh usnesení č. 21/05/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce Těšetice k 30. 04. 2014 (hlavní a hospodářská činnost).
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 21/05/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 22
Rozpočtové opatření č. 4/2014
Zastupitelé byli seznámeni s Rozpočtovým opatřením č. 4/2014.
Příjmy – zvýšení
Kč 210.500,-Výdaje – zvýšení
669.200,-Financování – zvýšení
458.700,-- - použití zůstatku z roku 2013
Návrh usnesení č. 22/05/2014
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2014
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 22/05/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 23
Schválení účetní závěrky Mateřské školy Těšetice, příspěvková organizace za rok 2013
Zastupitelé byli seznámeni s účetní závěrkou Mateřské školy Těšetice, příspěvková organizace za rok 2013.
Návrh usnesení č. 23/05/2014
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2013 mateřské školy Těšetice. Zastupitelstvo obce Těšetice
nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č.
220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 23/05/2014 bylo schváleno
Bod č. 24
Diskuse
Ing. Nekula

, zdržel se – 0

- Hasiči – Kapilan, Dřevona – zabezpečení (dohoda s JUDr. Kyjovským ) - proti vandalům,
nepřizpůsobivým a mladistvým – možnost i požáru
- OPP – 55 hodin do 22.6.2014
- praktikanta na OÚ - 10 dní – Alena Moltašová

Ing. Valentová – bude setkání rodáků, možnost zapojení vinařů s otevřenými sklepy – obec by přispěla vinařům
např. finanční příspěvek (příklad Kč 1000,--, který by měli za víno a občerstvení, neplatili by
návštěvníci, něco jako putování po sklepech – vinařský fond
Žižka

- Jubilanti
. Akce – 31.05. – Dětský den

Worbis - na hřbitově stále není pořízené nové košťátko
Ing. Krejčí – kontrolní výbor 2. až 3. zápisy do konce měsíce
Večeřa – jak to vypadá s hydranty, provést kontrolu, kdo při rekonstrukci komunikací je odmontoval a nevrátil
zpět

Žižka - montáž nových hydrantů – cena od VAS Znojmo Kč/ks 7.000,-Večeřa – jak řešit krádeže, na hřišti ukradeny hadice
- táboráky se vydařily, na stavbu se dostavilo dostatek lidí z řad fotbalistů, spotřeba dřeva byla
minimální
- jak jsou vedeny parcely u potoka
Žižka - fotbalisti se snažili, pochvalu si zaslouží, vydařené akce
Ing. Nekula – parcely, až se dořeší jednoduchá pozemková úprava na katastru (nutný zápis nových parc. čísel)

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 20.20 hodin.
V Těšeticích dne 12. 05. 2014

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

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

