ZÁPIS
o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,
konaného dne 14. 07. 2014 v Těšeticích
Starosta obce zahájil 7. 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. 11- 16.
11. Zařazovací protokol č. 33/2014 (šikmá letecká fotografie Těšetic)
12. Závěrečný účet ZSO Vak Znojemsko – rok 2013
13. Osvědčení o úspoře emisí a fakturace za vytříděný odpad (EKO-KOM,a.s.)
14. Zápis z jednání valné hromady Svazku znojemských vinařských obcí Daníž konaného 24.6.2014
15. Žádost o projednání v kolektivních orgánech obce (p. B.M.)
16. Žádost o finanční příspěvek (TJ Těšetice)
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:

p. Mach Bohuslav, p. RNDr. Opálka Miroslav MBA, p. Žižková Anna

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 a Ing. Krejčí Miroslav, 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,
Ryšavou Janu a Ing. Krejčí Miroslava.
Hlasování : pro – 7 , 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. Realizace akce : II/413 Prosiměřice-Suchohrdly, extravilány
03. Žádost o přidělení obecního bytu (p. O.K.)
04. Prodloužení veřejnoprávní smlouvy s městem Znojmo
05. Volby do zastupitelstev na další volební období
06. Stanovení počtu členů zastupitelstva na další volební období
07. Žádost o finanční příspěvek na podporu rozvoje dobrovolnictví na Znojemsku (ADRA, o.p.s.)
08. Informace o stavu příprav akce RODÁCI 2014
09. Hospodaření obce Těšetice k 30.6.2014 (hlavní a hospodářská činnost)
10. Rozpočtové opatření č. 6/2014
11. Zařazovací protokol č. 33/2014 (šikmá letecká fotografie Těšetic)
12. Závěrečný účet ZSO Vak Znojemsko – rok 2013
13. Osvědčení o úspoře emisí a fakturace za vytříděný odpad (EKO-KOM,a.s.)
14. Zápis z jednání valné hromady Svazku znojemských vinařských obcí Daníž konaného 24.6.2014
15. Žádost o projednání v kolektivních orgánech obce (p. B.M.)
16. Žádost o finanční příspěvek (TJ Těšetice)
17. Diskuse
Návrh usnesení č. 1/07/2014
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 1/07/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Realizace akce : II/413 Prosiměřice-Suchohrdly, extravilány
Zastupitelé byli seznámeni s realizací akce : II/413 Prosiměřice-Suchohrdly, extravilány
Návrh usnesení č. 2/07/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o realizaci akce : „II/413 Prosiměřice-Suchohrdly, extravilány“.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 2/07/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 3
Žádost o přidělení obecního bytu (p. O.K.)
Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o přidělení obecního bytu (p. O.K.)
Návrh usnesení č. 3/07/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost p. Oldřicha Krejčů o přidělení obecního bytu a bere na vědomí zařazení
jeho žádosti do seznamu žadatelů. Žádost bude opět projednána po dostavbě bytů.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0 –
Usnesení č. 3/07/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
Prodloužení veřejnoprávní smlouvy s městem Znojmo
Zastupitelé byli seznámeni se záměrem o prodloužení veřejnoprávní smlouvy s městem Znojmem. Paní Jana
Ryšavá se zdrží hlasování z důvodu možného střetu zájmů (zaměstnanec MěÚ Znojmo).
Návrh usnesení č. 4/07/2014
Zastupitelstvo schvaluje prodloužení veřejnoprávní smlouvy s městem Znojmo, jejíž předmětem je projednávání
ve smlouvě vyjmenovaných přestupků na období od 1.1.2015 a pověřuje starostu k předložení návrhu nové
smlouvy.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 4/07/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 1-Ryšavá

Bod č. 5
Volby do zastupitelstev na další volební období
Zastupitelé byli seznámeni s blížícím se konáním voleb do obecních zastupitelstev na další volební období a
volbami do senátu PČR.
Návrh usnesení č. 5/07/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí harmonogram úkolů a lhůt a pověřuje místostarostu Jindřicha Žižku
k organizačnímu zajištění voleb do zastupitelstva obce 2014 a do senátu PČR.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 5/07/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Stanovení počtu členů zastupitelstva na další volební období
Zastupitelé byli seznámeni se stanovením počtu členů zastupitelstva na další volební období. Bylo navrženo
ponechat dosavadní množství zastupitelů, tedy v počtu 7.
Návrh usnesení č. 6/07/2014
Zastupitelstvo schvaluje stanovení počtu členů zastupitelstva obce Těšetice v počtu 7 na další volební období
(2014-2018).
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 6/07/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 7
Žádost o finanční příspěvek na podporu rozvoje dobrovolnictví na Znojemsku (ADRA, o.p.s.)
Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o finanční příspěvek na podporu rozvoje dobrovolnictví na Znojemsku
(ADRA, o.p.s.), organizace, která nám zdarma zapůjčila vysoušeče, k odstranění vlhkosti, po zatopení obecního
archivu v roce 2013.
Návrh usnesení č. 7/07/2014
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč 1000,-- a darovací smlouvu s ADRA, o.p.s.
v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 7/07/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Informace o stavu příprav akce RODÁCI 2014
Zastupitelé byli seznámeni s probíhajícími přípravami na akci RODÁCI 2014.
Návrh usnesení č. 8/07/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o stavu příprav akce RODÁCI 2014
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 8/07/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 9
Hospodaření obce Těšetice k 30.06.2014 (hlavní a hospodářská činnost)
Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce Těšetice k 30.06.2014 (hlavní a hospodářská činnost)
Hlavní činnost
Kč
Příjmy
3.708.793,96
Výdaje
5.327.430,91
Rozdíl
- 1.618.636,95
Hospodářská činnost
Příjmy

Kč
1.389.926,36

Výdaje
Rozdíl

1.221.749,71
168.176,65

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

1.385.204,01 Kč
64.592,95 Kč
1.449.796,96 Kč

Peněžní zůstatek na účtu HČ :

353.256,63 Kč

Zůstatky úvěrových účtů:
Úvěrový účet
Úvěrový účet
Úvěrový účet

530.000,00 Kč
1.411.615,81 Kč
3.970.000,00 Kč

Celkem úvěrové účty

5.911.615,81 Kč

Návrh usnesení č. 09/07/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce Těšetice k 30. 06. 2014 (hlavní a hospodářská činnost).
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 09/07/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 10
Rozpočtové opatření č. 6/2014
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 6 / 2014.
Příjmy – zvýšení
6.500,-Výdeje – zvýšení
131.100,-Financování
124.600,-Návrh usnesení č. 10/07/2014
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.6/2014.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 10/07/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 11
Zařazovací protokol č. 33/2014 (šikmá letecká fotografie Těšetic)
Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacím protokolem č. 33/2014 (Inv.č. 1-469 šikmá letecká fotografie Těšetic –
PC 11.616,--).
Návrh usnesení č. 11/07/2014
Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokol č. 33/2014 (šikmá letecká fotografie Těšetic)
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 11/07/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 12
Závěrečný účet ZSO Vak Znojemsko – rok 2013
Zastupitelé byli seznámeni se zněním závěrečného účtu ZSO Vak Znojemsko za rok 2013.
Návrh usnesení č. 12/07/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet ZSO Vak Znojemsko za rok 2013
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 12/07/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 13
Osvědčení o úspoře emisí a fakturace za vytříděný odpad (EKO-KOM,a.s.)
Zastupitelé byli seznámeni s informací o získání Osvědčení o úspoře emisí a fakturace za vytříděný odpad (EKOKOM,a.s.).
Obec Těšetice díky občanům, kteří třídí odpad, získala finanční prostředky za rok 2013
od firmy EKO-KOM, a.s.:
1.
2.
3.
4.

kvartál
kvartál
kvartál
kvartál

2013
2013
2013
2013

Kč 20.658,-31.433,50
29.857,-27.179,--

Návrh usnesení č. 13/07/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí získání Osvědčení o úspoře emisí a fakturaci za vytříděný odpad .
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 13/07/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 14
Zápis z jednání valné hromady Svazku znojemských vinařských obcí Daníž konaného 24.6.2014
Zastupitelé byli seznámeni se zápisem z jednání valné hromady Svazku znojemských vinařských obcí Daníž
konaného 24.6.2014.
Návrh usnesení č. 14/07/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání valné hromady Svazku znojemských vinařských obcí Daníž
konaného 24.6.2014
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 14/07/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 15
Žádost o projednání v kolektivních orgánech obce (p. B.M.)
Nejdříve si vzal slovo starosta ing. Zdeněk Nekula a upozornil zúčastněné, že diskusi řídí on dle jednacího řádu
zastupitelstva a určil pořadí diskutujících. Poté starosta přečetl dopisy v pořadí, v jakém byly napsány, věc :
1. Stížnost Lenky a Miroslava Opálkových na p. Macha – ze dne 30.03.2014
2. Vyřízení stížnosti občanů - vyřizuje p. Žižka – místostarosta, adresována na p. Macha - ze dne
23.04.2014.
3. Dopis p. Macha ze dne 28.4.2014– odpověď na dopis ze dne 23.4.2014
4. Dopis - vyřizuje p. Žižka – místostarosta - ze dne 27.05.2014
5. Žádost o projednání v kolektivních orgánech obce – ze dne 30.06.2014
Diskuse k bodu č. 15
Ing. Nekula - zákonná lhůta 30, popř. 60 dní, nebyla porušena
- žádost obsahuje řadu osobních invektiv
- místní komunikace je veřejná
- jeden jízdní pruh, šířka není ani 3 metry, ale jen 2,5m, tím je dáno omezení zastavení a stání, aby
byla zajištěná průjezdnost
- statika domu a narušení měly být řešeny ihned při stavbě
- průjezdnost v uličce jsem si zjišťoval – denně cca 5x osobní auto a občas 1x nákladní a to Avia
p.Macha
- p. Mach navrhuje značku průjezd zakázán, tato značka již neexistuje, místo ní je možné č. B32 –
jiný zákaz s doplňkovým nápisem
- vyjádření, tato značka je k ničemu, pokud projíždějící zastaví a znovu se rozjede
- uprostřed ulice je velká vlna, u které každý výrazně zpomalí, popř. zastaví
- cenová kalkulace značek vč. DPH 6.130,-- Kč
- značka průjezd zakázán by omezovala i cyklisty
- co se týče pálení měli bychom brát ohleduplnost na druhé
- požadavek na odstranění komunikace, nad tím krčím rameny, když si uvědomím, v jakém stavu
byla cesta předtím

- se všemi stranami jsem jednal před dnešním jednáním, všichni vyjádřili přání na ukončení
sousedských sporů.
p. Mach

- nemám k tomu co dodat
- podniknu kroky, které jsem napsal
- větve se pálí normálně
- cestu jsem si nikdy nepřivlastňoval

p. Opálka

- p. Mach je menšinový vlastník (1/4- p. Mach, ¾ p. Machová), stížnost měla být vedena na p.
Machovou a ta měla být přítomna jednání
- p. Mach vyhrožoval manželce, pokud tudy projede ještě jednou, tak ji do auta zapíchne krompáč
- jezdím tudy, bylo mi řečeno p. Machem, že cesta je jeho
- komunikace má sloužit jen dvěma rodinám?
- doprava na komunikaci je minimální
- při pálení, přitáhl ještě fukar a rozháněl kouř
- nejlépe by bylo, kdyby se každý staral o své
- omezit tonáž do 1,5t

p. Žižka – místostarosta – pálení jsem nezakazoval, jen jsem upozornil na pálení mokrého dřeva
- omlouvat se p. Machovi nehodlám, protože jsem jednal v zájmu obce a občanů
- místní komunikace dle listu vlastnictví je na obecním pozemku, tedy ji mohou využívat
všichni občané
- požádal jsem p. Macha, aby nenadával a nevyhrožoval dětem, které si hrají na hřišti
pod kostelem, toto je k tomu určené
p. Žižka – občan - komunikace je často blokována auty, které přijedou k Machům
- jelikož mám k přilehlé komunikaci vrata do dvora, do garáže a stodoly, nevidím důvod,
abych musel objíždět ke svému domu kolem kostela, nebo musel chodit k Machům se ptát o
dovolení, aby dali auto bokem, když chci naložit svou rodinu, nebo potřebuji
něco naložit, odvézt z domu a komunikace je blokována autem, které přijelo k Machům
-někdo to chce mít kolem domu hezké a někomu mohou jezdit auty až pod okny
p. Krejčí - se sousedy se můžeme hádat i desetkrát denně
- je to o tom to v klidu řešit
p. Worbis – politováníhodná situace
- chtělo by si to vyříkat mezi sebou
- když se pálí klestí tak pozavírat okna
- je to o komunikaci mezi sousedy
p. Ryšavá

- my jsme to teď nazvali komunikací, je to komunikace?

p. Nekula – ano, je to komunikace
p. Ryšavá – jako komunikace nevyhovuje ani Ruská ulice
- značku nedoporučuji
- reakce u Worbisových, snažíme se zlepšit prostředí, aby obec nějak vypadala
p. Valentová – když se to začalo budovat, Machovi věděli, že se to bude dělat, tak nevím proč to nyní řešit
zákazovými značkami
p. Večeřa – v Lechovicích průjezd na Borotice řešily zákazem, jsou tam železné sloupky uprostřed ulice

Návrh usnesení č. 15/07/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost p. Bohuslava Macha a pověřuje starostu k přípravě průzkumu mezi občany
obce ve věci dopravního značení.a zaslání výzvy občanům v ulici Za Kostelem a rodinám Machů a Žižkovým
k omezení průjezdů a dodržování pravidel silničního provozu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 15/07/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 16
Žádost o finanční příspěvek (TJ Těšetice)
Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o finanční příspěvek - na pořádání 11. ročníku memoriálu Jaroslava Prokeše
– fotbalový turnaj pro TJ Těšetice.
Návrh usnesení č. 16/07/2014
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč 3.000,-- na pořádání 11. ročníku memoriálu Jaroslava
Prokeše pro TJ Těšetice.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 16/07/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 17
Diskuse
Žižka

- jubilanti

Ryšavá

- chci poděkovat za sečení u potoka OÚ, ale chtělo by to tu trávu vytáhnout z vody, u rour písek
- také děkuji za odstranění chcíplé kočky

Večeřa – kontejnery vytáhnout blíž k cestě, aby byly vidět (na ploše před sklepní uličkou).
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 20.30 hodin.
V Těšeticích dne 14. 07. 2014

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

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

