ZÁPIS
o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,
konaného dne 11. 08. 2014 v Těšeticích
Starosta obce zahájil 8. 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. 19- 20.
19. Žádost o přidělení obecního bytu (F.L.)
20. Smlouva o spolupráci (společné nákupy elektřiny a plynu, Organizačně správní institut, o.p.s.)
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 a 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. Ivu Valentovou 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. Záměr směny nemovitosti (pozemky parcela č. 4212, 4213, 4214 a 4231 za pozemky par.č. 3092 a 3627)
03. Záměr prodeje nemovitosti (stavební pozemek parcela č. 3109)
04. Záměr prodeje nemovitosti (stavební pozemek parcela č. 3129 a 3130)
05. Smlouva o právu provést stavbu pro účel jejího dodatečného povolení (AGRO-MĚŘÍN, obchodní společnost
s.r.o. – prodloužení vodovodního řadu)
06. Žádost o prodej – popřípadě směnu pozemků (J.P. – parcela č. 4193 a 4211)
07. Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce v rámci přímé podpory sportovních
aktivit schváleného Zastupitelstvem obce dne 14.07.2014 usnesením č. 16/07/2014
08. Veřejnoprávní smlouva na projednávání přestupků (město Znojmo)

09. Směrnice pro zpracování účetnictví ( rok 2014 )
10. Svazek znojemských vinařských obcí DANÍŽ (Závěrečný účet za rok 2012 a rok 2013, Zápis z jednání valné
hromady konané 24.06.2014)
11. Žádost o přidělení obecního bytu (V.B.)
12. Jednoduchá pozemková úprava – upřesnění přídělu – určení hranic pozemků v k.ú. Těšetice u Znojma –
předávací protokol (Státní pozemkový úřad)
13. Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj)
14. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Těšetice, okres Znojmo za rok 2014 (Krajský úřad JMK,
odbor kontrolní a správní – oddělení přezkumu obcí)
15. Informace o stavu příprav akce RODÁCI 2014
16. Udělení znaku a vlajky (Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna)
17. Žádost o spolupráci při zajištění dostupné a efektivní sítě sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
18. Hospodaření obce Těšetice k 31.07.2014 (hlavní a hospodářská činnost)
19. Žádost o přidělení obecního bytu (F.L.)
20. Smlouva o spolupráci (společné nákupy elektřiny a plynu, Organizačně správní institut, o.p.s.)
21. Diskuse
Návrh usnesení č. 1/08/2014
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 1/08/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Záměr směny nemovitosti (pozemky parcela č. 4212, 4213, 4214 a 4231 za pozemky par.č. 3092 a 3627)
Zastupitelé byli seznámeni se záměrem směny nemovitostí – pozemky parcela č. 4212, 4213, 4214 a 4231 (vše
na LV 10001 – obec Těšetice, orientační cena dle znaleckého posudku – Kč 246.800,--), za pozemky par.č. 3092
a 3627 (orientační cena dle znaleckého posudku – Kč 375.800,--).
Návrh usnesení č. 2/08/2014
Zastupitelstvo schvaluje záměr směny nemovitostí – pozemky par. č. 4212, 4213, 4214 a 4231 za pozemky
par.č. 3092 a 3627.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 2/08/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 3
Záměr prodeje nemovitosti (stavební pozemek parcela č. 3109)
Zastupitelé byli seznámeni se záměrem prodeje nemovitosti (stavební pozemek parcela č. 3109
o výměře 729 m2), minimální cena 220,-- Kč/m2.
Návrh usnesení č. 3/08/2014
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje nemovitosti – stavební pozemek parc. č. 3109.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0 –
Usnesení č. 3/08/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
Záměr prodeje nemovitosti (stavební pozemek parcela č. 3129 a 3130)
Zastupitelé byli seznámeni se záměrem prodeje nemovitosti (stavební pozemek parcela č. 3129 o výměře 784m2
a 3130 o výměře 378m2), minimální cena 220,-- Kč/m2.
Návrh usnesení č. 4/08/2014
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje nemovitosti – stavební pozemek parc. č. 3129 a 3130.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 4/08/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 5
Smlouva o právu provést stavbu pro účel jejího dodatečného povolení (AGRO-MĚŘÍN, obchodní
společnost s.r.o. – prodloužení vodovodního řadu)
Zastupitelé byli seznámeni se Smlouvou o právu provést stavbu pro účel jejího dodatečného povolení (AGROMĚŘÍN, obchodní společnost s.r.o. – prodloužení vodovodního řadu)
Návrh usnesení č. 5/08/2014
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu pro účel jejího povolení (stavba: prodloužení
vodovodního řadu) se společností AGRO-MĚŘÍN, obchodní společnost s.r.o. v předloženém znění a pověřuje
starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 5/08/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Žádost o prodej – popřípadě směnu pozemků (J.P. – parcela č. 4193 a 4211)
Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o prodej – popřípadě směnu pozemků (Jitky Plačkové a Jiřího Plačka –
parcela č. 4193 a 4211).
Starosta přednesl návrh usnesení ve znění – „Zastupitelstvo pověřuje starostu k předložení celkového řešení
pozemků v lokalitě za hasičskou zbrojnicí vhodných pro výstavbu rodinných domů.“
Předložen protinávrh usnesení p. Ryšavou ve znění – „Žádám o projednání bodu č. 6 programu zasedání
zastupitelstva obce Těšetice ze dne 11.06.2014“.
Starosta – toto usnesení není hlasovatelné, jelikož se právě tímto bodem zabýváme a projednáváme ho.
Protinávrh odmítl. Požádal o předložení hlasovatelného protinávrhu, ale ten nebyl předložen.
Návrh usnesení č. 6/08/2014
Zastupitelstvo pověřuje starostu k předložení celkového řešení pozemků v lokalitě za hasičskou zbrojnicí
vhodných pro výstavbu rodinných domů.
Hlasování : pro – 4 – Ing.Nekula, Ing. Krejčí, Worbis, Žižka,
zdržel se – 1 – Večeřa
Usnesení č. 6/08/2014 bylo schváleno.

proti – 2 – Ryšavá, ing. Valentová,

Bod č. 7
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce v rámci přímé podpory
sportovních aktivit schváleného Zastupitelstvem obce dne 14.07.2014 usnesením č. 16/07/2014
Zastupitelé byli seznámeni se Smlouvou o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce v rámci
přímé podpory sportovních aktivit schváleného Zastupitelstvem obce dne 14.07.2014 usnesením č. 16/07/2014
Návrh usnesení č. 7/08/2014
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce v rámci přímé
podpory sportovních aktivit schváleného Zastupitelstvem obce Těšetice dne 14.07.2014 usnesením č. 16/07/2014
s Tělovýchovnou jednotou Těšetice v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 7/08/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Veřejnoprávní smlouva na projednávání přestupků (město Znojmo)
Zastupitelé byli seznámeni s Veřejnoprávní smlouvou na projednávání přestupků (město Znojmo)
Návrh usnesení č. 8/08/2014
Zastupitelstvo schvaluje Veřejnoprávní smlouvu (o přestupcích) s městem Znojmem v předloženém znění a
pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 8/08/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 9
Směrnice pro zpracování účetnictví ( rok 2014 )
Zastupitelé byli seznámeni se směrnicí pro zpracování účetnictví pro rok 2014.
Návrh usnesení č. 09/08/2014
Zastupitelstvo schvaluje směrnici obce Těšetice pro zpracování účetnictví (rok 2014).
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 09/08/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 10
Svazek znojemských vinařských obcí DANÍŽ (Závěrečný účet za rok 2012 a rok 2013, Zápis z jednání
valné hromady konané 24.06.2014)
Zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem za rok 2012 a za rok 2013 Svazku znojemských vinařských
obcí DANÍŽ. Zápis z jednání valné hromady konané 24.06.2014.
Návrh usnesení č. 10/08/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet za rok 2012 a za rok 2013 a Zápis z jednání valné hromady
(konané 24.06.2014) Svazku Znojemských vinařských obcí Daníž.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 10/08/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 11
Žádost o přidělení obecního bytu (V.B.)
Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o přidělení obecního bytu (V.B.).
Návrh usnesení č. 11/08/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost paní Venduly Burgerové o přidělení obecního bytu a bere na vědomí
zařazení její žádosti do seznamu žadatelů. Žádost bude opět projednána po dostavbě bytů.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 11/08/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 12
Jednoduchá pozemková úprava – upřesnění přídělu – určení hranic pozemků v k.ú. Těšetice u Znojma –
předávací protokol (Státní pozemkový úřad)
Zastupitelé byli seznámeni s předávacím protokolem , jednoduchá pozemková úprava – upřesnění přídělu –
určení hranic pozemků v k.ú. Těšetice u Znojma (Státní pozemkový úřad).
Návrh usnesení č. 12/08/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí Jednoduchou pozemkovou úpravu – upřesnění přídělu – určení hranic pozemků
v k.ú. Těšetice u Znojma – předávací protokol od Státního pozemkového úřadu.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 12/08/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 13
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj)
Zastupitelé byli seznámeni s informací o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu (Katastrální úřad
pro Jihomoravský kraj) na části katastrálního území Těšetice u Znojma.
Návrh usnesení č. 13/08/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu na části katastrálního
území Těšetice u Znojma.

Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 13/08/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 14
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Těšetice, okres Znojmo za rok 2014 (Krajský úřad JMK,
odbor kontrolní a správní – oddělení přezkumu obcí)
Zastupitelé byli seznámeni se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Těšetice, okres Znojmo za rok
2014 (Krajský úřad JMK, odbor kontrolní a správní – oddělení přezkumu obcí).
Návrh usnesení č. 14/08/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Těšetice, okres Znojmo za rok
2014.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 14/08/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 15
Informace o stavu příprav akce RODÁCI 2014
Starosta informoval zastupitele o stavu příprav na akci Rodáci 2014.
Návrh usnesení č. 15/08/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o přípravě akce RODÁCI 2014.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 15/08/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 16
Udělení znaku a vlajky (Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna)
Zastupitelé byli informování o udělení znaku a vlajky (Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna) pro
obec Těšetice .
Návrh usnesení č. 16/08/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci předsedy podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu České
republiky, Poslanecké sněmovny Mgr. Vítězslava Jandáka ve věci udělení znaku a vlajky obci Těšetice, okr.
Znojmo.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 16/08/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 17
Žádost o spolupráci při zajištění dostupné a efektivní sítě sociálních služeb na území Jihomoravského
kraje
Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o spolupráci při zajištění dostupné a efektivní sítě sociálních služeb na
území Jihomoravského kraje.
Návrh usnesení č. 17/08/2014
Zastupitelstvo pověřuje místostarostu Jindřicha Žižku k vyřízení žádosti člena Rady JMK Mgr. Marka Šlapala
o spolupráci při zajištění dostupné a efektivní sítě sociálních služeb na území JMK.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 17/08/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 18
Hospodaření obce Těšetice k 31.07.2014 (hlavní a hospodářská činnost)
Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce Těšetice k 31.07.2014 (hlavní a hospodářská činnost)
Hlavní činnost
Příjmy
Výdaje
Rozdíl
Hospodářská činnost
Příjmy
Výdaje
Rozdíl

Kč
4.421.407,66
6.144.256,08
- 1.722.848,42
Kč
1.688.760,13
1.469.719,42
219.040,71

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

1.238.787,34 Kč
72.871,35 Kč
1.311.658,69 Kč
372.895,84 Kč

Zůstatky úvěrových účtů:
Úvěrový účet
Úvěrový účet
Úvěrový účet

470.400,00 Kč
1.411.615,81 Kč
3.965.000,00 Kč

Celkem úvěrové účty

5.847.015,81 Kč

Návrh usnesení č. 18/08/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce Těšetice k 31. 07. 2014 (hlavní a hospodářská činnost).
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 18/08/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 19
Žádost o přidělení obecního bytu (F.L.)
Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o přidělení obecního bytu ( p. F.L.).
Návrh usnesení č. 19/08/2014
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost pana Luďka Fruhwirta 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. 19/08/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 20
Smlouva o spolupráci (společné nákupy elektřiny a plynu, Organizačně správní institut, o.p.s.)
Zastupitelé byli seznámeni se Smlouvou o spolupráci , společné nákupy elektřiny a plynu, Organizačně správní
institut, o.p.s..
Návrh usnesení č. 20/08/2014
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o spolupráci (společné nákupy elektřiny a plynu) s Organizačně správním
institutem, o.p.s. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 20/08/2014 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 21
Diskuse
Žižka

- Jubilanti
Posvícení 20.09.2014

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 19.30 hodin.

V Těšeticích dne 11. 08. 2014

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

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

