ZÁPIS
o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,
konaného dne 09. 06. 2014 v Těšeticích
Starosta obce zahájil 6. 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. 13- 18.
13. II/413, III/41316 Těšetice, průtah PDPS, SP, IČ (obce Těšetice) – PK OSSENDORF s.r.o.
– předávací protokol 1 vč. příloh
14. Přehled akcí a činností v MŠ Těšetice za období 1.5.2013 až 1.6.2014
15. Pozvánka na valnou hromadu Svazku Znojemských vinařských obcí Daníž (v Hodonicích, 24.06.2014) a
valnou hromadu Místní akční skupiny Znojemské vinařství, o.s..
16. Výjezdní výrobní výbor k rozpracovaným Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje s obcemi
z okresu Znojmo dne 12.6.2014
17. Darovací smlouva (dárce POMONA Těšetice, a.s. – dětský den, 1.000,-- Kč)
18. Pozvánka na valnou hromadu Zájmového sdružení obcí VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO
(23.06.2014)

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:
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, 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. Ivu Valentovou a Ladislava Večeřu.
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. Přípojka splaškové kanalizace – sportovní areál (nabídky , smlouva o dílo)
03. Zařazovací protokol č. 22- 24/2014 (zásahový oblek FIREGUARD STRONG I. komplet)
04. Zařazovací protokol č. 25 – 27/2014 (stejnokroj PSII komplet s nápisem HASIČI)
05. Zařazovací protokol č. 28/2014 (obuv zásahová Lukov Basic)
06. Zařazovací protokol č. 29 - 32/2014 (Tabule Těšetice – Kyjovice - Sutny)
07. Nápravné opatření
08. Žádost obce o bezúplatný převod části pozemku par.č. 601/2
09. Dětské hřiště na dvoře MŠ (nabídky, smlouva o dílo)
10. Hospodaření obce Těšetice k 31.05.2014 (hlavní a hospodářská činnost)
11. Rodáci 2014 - rozpočet
12. Rozpočtové opatření č. 5/2014
13. II/413, III/41316 Těšetice, průtah PDPS, SP, IČ (obce Těšetice) – PK OSSENDORF s.r.o.
– předávací protokol 1 vč. příloh
14. Přehled akcí a činností v MŠ Těšetice za období 1.5.2013 až 1.6.2014
15. Pozvánka na valnou hromadu Svazku Znojemských vinařských obcí Daníž (v Hodonicích, 24.06.2014) a
valnou hromadu Místní akční skupiny Znojemské vinařství, o.s..
16. Výjezdní výrobní výbor k rozpracovaným Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje s obcemi
z okresu Znojmo dne 12.6.2014
17. Darovací smlouva (dárce POMONA Těšetice, a.s. – dětský den, 1.000,-- Kč)
18. Pozvánka na valnou hromadu Zájmového sdružení obcí VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO
(23.06.2014)
19. Diskuse
Návrh usnesení č. 1/06/2014
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 1/06/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Přípojka splaškové kanalizace – sportovní areál (nabídky , smlouva o dílo)
Zastupitelé byli seznámeni s nabídkami a smlouvou o dílo na přípojku splaškové kanalizace – sportovní areál.
Nabídky :
1.
2.
3.

Inženýrské stavby Neumann s.r.o. COLAS CZ, a.s.
VHS plus, spol. s r.o.
-

Kč 183.490,44 bez DPH
194.865,06
203.889,06

Návrh usnesení č. 2/06/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí předložené nabídky na přípojku splaškové kanalizace v obci Těšetice – sportovní
areál a schvaluje nejvýhodnější nabídku a smlouvu o dílo na zhotovení stavby č. 19/2014 se zhotovitelem
Inženýrské stavby Neumann, s.r.o. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 2/06/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 3
Zařazovací protokol č. 22- 24/2014 (zásahový oblek FIREGUARD STRONG I. komplet)
Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacími protokoly č. 22 – 24/2014 – zásahový obleky FIREGUARD
STRONG I. komplet – cena Kč/ks 12.296,02.

Návrh usnesení č. 3/06/2014
Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokol č. 22 až 24/2014 (zásahový oblek FIREGUARD STRONG I.
komplet).
Hlasování : pro – 7 , proti – 0 –
Usnesení č. 3/06/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
Zařazovací protokol č. 25 – 27/2014 (stejnokroj PSII komplet s nápisem HASIČI)
Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacími protokoly č. 25 – 27/2014 – stejnokroj PSII komplet s nápisem
HASIČI – cena Kč/ks 1.403,60).
Návrh usnesení č. 4/06/2014
Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokol č. 25 až 27/2014 (stejnokroj PSII komplet s nápisem HASIČI)
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 4/06/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 5
Zařazovací protokol č. 28/2014 (obuv zásahová Lukov Basic)
Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacím protokolem č. 28/2014 (obuv zásahová Lukov Basic, Kč 3.379,14)
Návrh usnesení č. 5/06/2014
Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokol č. 28/2014 (obuv zásahová Lukov Basic)
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 5/06/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Zařazovací protokol č. 29 - 32/2014 (Tabule Těšetice – Kyjovice - Sutny)
Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacím protokolem č. 29 - 32/2014 (Tabule Těšetice – Kyjovice – Sutny á
Kč/ks 2.904,--).
Návrh usnesení č. 6/06/2014
Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokoly č. 29 - 32/2014 (Tabule Těšetice – Kyjovice - Sutny)
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 6/06/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 7
Nápravné opatření
Zastupitelé byli seznámeni s provedením nápravného opatření, na základě zjištění chyby auditem, při účtování
majetku – výzbroje SDH v roce 2013.
Návrh usnesení č. 7/06/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o nápravných opatřeních ve věci zaúčtování výzbroje SDH.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 7/06/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Žádost obce o bezúplatný převod části pozemku par.č. 601/2
Zastupitelé byli informování o podání žádosti obce o bezúplatný převod části pozemku par.č. 601/2
Návrh usnesení č. 8/06/2014
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod části pozemku par.č. 601/2 do vlastnictví obce Těšetice v k.ú.
Těšetice u Znojma, který je Územním plánem Těšetice určen k realizaci zeleně a veřejně prospěšných opatření.

Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 8/06/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 9
Dětské hřiště na dvoře MŠ (nabídky, smlouva o dílo)
Zastupitelé byli seznámeni se nabídkami na zhotovení dětského hřiště na dvoře MŠ - předloženy nabídky a
smlouva o dílo. Starosta doporučil levnější variantu.
1.
2.
3.
4.
5.

Cena díla

Michal Smitka
František Smitka
MAKRA DIDAKTA s.r.o.
DŘEVOARTIKL
DŘEVOARTIKL

Kč vč. DPH

146.270,-171.360,20
195.209,80
216.214,00 (varianta A)
209.366,00 (varianta B)

Návrh usnesení č. 9/06/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí předložené nabídky na dětské hřiště v MŠ Těšetice, schvaluje nejvýhodnější
cenovou nabídku a smlouvu o dílo s Michalem Smitkou v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 9/06/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 1 - Ryšavá

Bod č. 10
Hospodaření obce Těšetice k 31.05.2014 (hlavní a hospodářská činnost)
Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce Těšetice k 31.05.2014 (hlavní a hospodářská činnost)
Hlavní činnost
Příjmy
Výdaje
Rozdíl
Hospodářská činnost
Příjmy
Výdaje
Rozdíl

Kč
2.934.058,92
4.691.467,72
-1.757.408,80
Kč
1.142.755,21
969.432,10
173.323,11

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

1.082.847,56 Kč
56.314,55 Kč
1.139.162,11 Kč
258.147,83 Kč

589.600,00
1.411.615,81
3.975.000,00
5.976.215,81

Kč
Kč
Kč
Kč

Návrh usnesení č. 10/06/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce Těšetice k 31. 05. 2014 (hlavní a hospodářská činnost).
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 10/06/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 11
Rodáci 2014 - rozpočet
Zastupitelé byli seznámeni s předběžným rozpočtem a jednotlivými položkami na Rodáky 2014, cena celkem je
s 10% rezervou, celkem cca 300.000,-- Kč. Většina z kalkulovaného rozpočtu akce bude použita na záležitosti,

které budou trvale sloužit pro potřeby obce (znak, prapor slavnostní + běžný, osvětlení sportovního areálu,
infotabule o archeologických nálezech, pohlednice s leteckou fotografií atd.).

Návrh usnesení č. 11/06/2014
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na akci rodáci 2014 včetně jednotlivých položek.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 11/06/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 1 - Ryšavá

Bod č. 12
Rozpočtové opatření č. 5/2014
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 5 / 2014.
Příjmy – zvýšení
25000,-Výdeje – zvýšení
398800,-Financování
373800,-Návrh usnesení č. 12/06/2014
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.5/2014.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 12/06/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 13
II/413, III/41316 Těšetice, průtah PDPS, SP, IČ (obce Těšetice) – PK OSSENDORF s.r.o.
– předávací protokol 1 vč. příloh
Zastupitelé byli seznámeni s předávacím protokolem 1 vč. příloh II/413, III/41316 Těšetice, průtah PDPS, SP, IČ
obce Těšetice – PK OSSENDORF s.r.o.
Návrh usnesení č. 13/06/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí předávací protokol včetně příloh od PK OSSENDORF s.r.o. k akci II/413,
III/41316 Těšetice, průtah PDPS, SP, IČ (obec Těšetice)
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 13/06/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 14
Přehled akcí a činností v MŠ Těšetice za období 1.5.2013 až 1.6.2014
Zastupitelé byli seznámeni se zprávou od ředitelky MŠ Těšetice Mgr. Šmikmátorové o akcích a činnosti v MŠ
za období od 1.5.2013 – 1.6.2014.
Návrh usnesení č. 14/06/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci ředitelky MŠ o přehledu akcí a činnosti v MŠ Těšetice za období
1.5.2013 až 1.6.2014.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 14/06/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 15
Pozvánka na valnou hromadu Svazku Znojemských vinařských obcí Daníž (v Hodonicích, 24.06.2014) a
valnou hromadu Místní akční skupiny Znojemské vinařství, o.s..
Zastupitelé byli seznámeni s pozvánkou na valnou hromadu Svazku Znojemských vinařských obcí Daníž (v
Hodonicích, 24.06.2014) a valnou hromadu Místní akční skupiny Znojemské vinařství, o.s..

Návrh usnesení č. 15/06/2014
Zastupitelstvo pověřuje místostarostu Jindřicha Žižku k zastupování obce Těšetice na valné hromadě Svazku
znojemských vinařských obcí Daníž a Místní akční skupiny Znojemské vinařství, o.s. konané dne 24.06.2014
v kulturním domě v Hodonicích.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 15/06/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 16
Výjezdní výrobní výbor k rozpracovaným Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje s obcemi
z okresu Znojmo dne 12.6.2014
Zastupitelé byli informováni o výjezdním výrobním výboru k rozpracovaným Zásadám územního rozvoje
Jihomoravského kraje s obcemi z okresu Znojmo konaného dne 12.6.2014.
Návrh usnesení č. 16/06/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí zasedání výjezdního výrobního výboru k k rozpracovaným Zásadám územního
rozvoje Jihomoravského kraje s obcemi z okresu Znojmo dne 12.06.2014.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 16/06/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 17
Darovací smlouva (dárce POMONA Těšetice, a.s. – dětský den, 1.000,-- Kč)
Zastupitelé byli informováni a seznámeni s darovací smlouvou – dárce POMONA Těšetice, a.s. – finanční dar na
dětský den v částce Kč 1.000,--..
Návrh usnesení č. 17/06/2014
Zastupitelstvo schvaluje Darovací smlouvu na finanční dar 1.000,-- Kč na kulturní akci – Dětský den s dárcem
POMONA Těšetice, a.s. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 17/06/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 18
Pozvánka na valnou hromadu Zájmového sdružení obcí VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO
(23.06.2014)
Zastupitelé byli informování o konání valné hromady Zájmového sdružení obcí VODOVODY A
KANALIZACE ZNOJEMSKO – dne 23.06.2014
Návrh usnesení č. 18/06/2014
Zastupitelstvo pověřuje místostarostu Jindřicha Žižku k zastupování obce Těšetice na Valné hromadě
Zájmového sdružení obcí VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO dne 23.06.2014.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 18/06/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 19
Diskuse
Ing. Valentová – zákaz podomního prodeje v obci, v některých obcích je to na cedulích
při vjezdu do obce
- u Vaďurů problikává světlo
Žižka
Ryšavá

- Jubilanti
. Akce – 14.6. – Pouť
- v Ruské ulici – žádost dát alespoň omezení rychlosti na 30km
- dát tedy potom do všech ulic

Worbis - rozhlasem bohužel není nic rozumět, moc rezonuje
- příští týden mají dělat prostranství před sklepní uličkou, využít stěrk z plochy na zpevnění
cest
- na Rodáky chceme zajistit Hostan přívěs
- 28.6.2014 – závody Hasičů v Oleksovicích, můžeme použít vodu z hydrantů
Ing. Nekula

- samozřejmě, jen je potřeba nahlásit na VAS, cvičení Hasičů

Ing. Krejčí – kontrola cesty ke Královské
- kontrola výsadby – všude 95% výsadby stromů žije, potřeba zalévat, hrušky za ČOV
potřebují i chemické ošetření, doporučení obnovit jamky
- u hřiště výsadba keřů uhynula a chybí
Večeřa – dát omezení 30km při vjezdu na Královskou, někteří řidiči zde jezdí rychle
- v nové výstavbě dát nový rozhlas, stávající neslyší

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 19.56 hodin.
V Těšeticích dne 09. 06. 2014

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

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

