
Z Á P I S  
o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 08. 09. 2014 v Těšeticích 

  
Starosta obce zahájil 9. 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. 10. 

 

10. Nabídky na koupi stavební parcely 

 

 

a že je přítomno  5  členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.  

  

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

                             Pavel Worbis, Jindřich Žižka 

                         

                              

Omluveni:       Jana Ryšavá, Ing. Iva Valentová, 

 

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

 

Hlasování : pro –    5     , 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. Rodáci 2014 – vyhodnocení akce 

03. Žádost o udělení výjimky v počtu dětí 

04. Žádost o přidělení obecního bytu (pan R.Š.) 

05. Rozhodnutí o přijetí dotace a smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.     

      026256/14/OKH 

06. Návrh celkového řešení pozemků v lokalitě za hasičskou zbrojnicí dle usnesení č. 6/08/2014 

07. Žádost o odkoupení části parcely č. 4287 (paní S.L.) 

08. Schválení dotace OP Životního prostředí na realizaci projektu „Ekologického řešení biologického odpadu  

      Svazku znojemských vinařských obcí DANÍŽ“ 

09. Rozpočtové opatření č. 7/2014 



10. Nabídky na koupi stavební parcely 

11. Diskuse 

 

Návrh usnesení č. 1/09/2014 

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

 

Hlasování : pro –   5      , proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/09/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 2 

Rodáci 2014 – vyhodnocení akce  

Starosta zhodnotil akci Rodáci 2014 kladně a informoval zastupitele o průběhu akce, která proběhla podle 

plánovaného programu a za kladných ohlasů od občanů i návštěvníků. Také bylo zdůrazněno, že bez 

„dobrovolníků“ z řad občanů, Klubu žen, Hasičů, TJ Těšetice a dalších by se tato akce nezdařila, za což jim patří 

velké poděkování. 

 

Návrh usnesení č.  2/09/2014  

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty k vyhodnocení akce RODÁCI 2014 a ohlasy účastníků akce. 

    

Hlasování : pro –   5     , proti –    0              , zdržel se – 0           

Usnesení č. 2/09/2014 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 3 

Žádost o udělení výjimky v počtu dětí  

Zastupitelé byli seznámeni se Žádostí o udělení výjimky v počtu dětí dle §2 odst. 2. vyhl. Č. 14/2005 Sb., o 

předškolním vzdělávání (24 dětí na jednu třídu MŠ) do naplnění kapacity školy, tj. 25 přijatých dětí, podanou 

ředitelkou Mgr.Leou Šmikmátorovou. Výjimka žádána na období školního roku 2014-2015, tj. od 1.9.2014 do 

31.08.2015. 

 

Návrh usnesení č.  3/09/2014  

Zastupitelstvo schvaluje udělení výjimky – 25 dětí v jedné třídě MŠ Těšetice na školní rok 2014-2015. 

    

Hlasování : pro –   5     , proti –    0              , zdržel se – 0           

Usnesení č. 3/09/2014 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 4 

Žádost o přidělení obecního bytu (pan R.Š.) 

Zastupitelům byla předložena žádost o přidělení obecního bytu p. Rudolfa Ševčíka. Celkově je tato žádost šestá. 

 

Návrh usnesení č.  4/09/2014 

Zastupitelstvo bere na vědomí žádost pana Rudolfa Ševčíka o přidělení obecního bytu a bere na vědomí 

zařazení jeho žádosti do seznamu žadatelů. Žádost bude opět projednána po dostavbě bytů. 

 

Hlasování : pro –    5       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 4/09/2014 bylo schváleno 

 

 
Bod č. 5 

Rozhodnutí o přijetí dotace a smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.     

026256/14/OKH 

Zastupitelé byli informováni a seznámeni s rozhodnutím o přijetí dotace a smlouvy o poskytnutí dotace z 

rozpočtu Jihomoravského kraje č. 026256/14/OKH. Dotace je poskytována na uznatelné výdaje Projektu, a to na 

věcné vybavení neinvestiční povahy (např. spojové prostředky, ochranné prostředky pro hasiče apod.). Příjemci 

je poskytována dotace ve výši Kč 1.510,-- 



 

Návrh usnesení č.  5/09/2014 

Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace na věcné vybavení neinvestiční povahy jednotky Sboru dobrovolných 

hasičů Těšetice z rozpočtu Jihomoravského kraje a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje č. 026256/14/OKH v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

Hlasování : pro –   5       , proti –     0           , zdržel se – 0        

Usnesení č. 5/09/2014 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 6  

Návrh celkového řešení pozemků v lokalitě za hasičskou zbrojnicí dle usnesení č. 6/08/2014 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem celkového řešení pozemků v lokalitě za hasičskou zbrojnicí dle usnesení č. 

6/08/2014. Starosta informoval zastupitele o jednání s jednotlivými vlastníky pozemků v této lokalitě. 

 

Návrh usnesení č.  6/09/2014 

Zastupitelstvo bere na vědomí možné varianty řešení scelení pozemků podle jednotlivých vlastníků v lokalitě za 

hasičskou zbrojnicí, bere na vědomí žádost Jiřího Plačka a Jitky Plačkové o prodej, popřípadě směnu pozemků, 

bere na vědomí žádost Marie Dufkové o směnu pozemků, bere na vědomí žádost Miloše Blechy o pronájem 

obecních pozemků a pověřuje starostu k objednání znaleckého posudku na par.č. 4193, 4211, 4196, 4197, 4198, 

4199, 4200, 4202, 4203, 4204 a 4205. 

 

Hlasování : pro –   5       , proti –     0           , zdržel se – 0        

Usnesení č. 6/09/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 7 

Žádost o odkoupení části parcely č. 4287 (p. S.L.) 

Zastupitelé byli seznámeni se žádostí paní Mgr. Soni Ludvíkové o odkoupení části parcely č. 4287 a to o 

velikosti 1000m2 ke stavebnímu účelu. 

 

Návrh usnesení č.  7/09/2014 

Zastupitelstvo bere na vědomí žádost Mgr. Soni Ludvíkové o odkoupení části parcely č. 4287 a odkládá ji. 

V dané lokalitě je nutné nejdříve provést územní studii dle Územního plánu Těšetice, zasíťování obecních 

pozemků a následně prodej stavebních míst pro výstavbu RD. 

 

Hlasování : pro –    5       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 7/09/2014 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 8 

Schválení dotace OP Životního prostředí na realizaci projektu „Ekologického řešení biologického odpadu  

Svazku znojemských vinařských obcí DANÍŽ“ 

Zastupitelé byli informováni o schválení dotace OP Životního prostředí na realizaci projektu „Ekologického 

řešení biologického odpadu Svazku znojemských vinařských obcí DANÍŽ“.  

Obec Těšetice má zažádáno o 206 ks kompostérů do objemu 1000 litrů s podílem na celkových nákladech 

v hodnotě Kč 758.978,64 (spoluúčast obce 10% z této částky). 

 

Návrh usnesení č. 8/09/2014 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o schválení dotace z operačního programu Životní prostředí na 

realizaci projektu „Ekologické řešení biologického odpadu Svazku znojemských vinařských obcí DANÍŽ“ a 

pověřuje účetní obce Věru Novákovou k zapracování podílu spoluúčasti obce Těšetice ve výši Kč 76.000,-- do 

připravovaného rozpočtu obce Těšetice na rok 2015. 

 

Hlasování : pro –   5        , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č. 8/09/2014 bylo schváleno. 

 

 

 

 



 

Bod č. 9  

Rozpočtové opatření č. 7/2014 

Zastupitelé byli seznámeni s Rozpočtovým opatřením č. 7/2014 

 

Příjmy  - celkové zvýšení příjmů                         41.500,-- 

Výdaje - celkové zvýšení výdajů                         41.500,-- 

Financování                                                                   0,-- 

 

Návrh usnesení č. 09/09/2014 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2014. 

 

Hlasování : pro –     5     , proti –    0       , zdržel se – 0          

Usnesení č. 09/09/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 10  

Nabídky na koupi stavební parcely  

Starosta informoval zastupitele o řádném vyvěšení záměru prodeje stavební parcely  č. 3129 (o výměře 784m2) a 

č. 3130 (o výměře 378m2) za minimální celkovou cenu Kč 255.640,-- za celkovou výměru. O tuto nabídku 

projevil zájem pouze jeden zájemce. Po otevření obálky na zasedání zastupitelstva s cenovou nabídkou bylo 

zjištěno, že jediným zájemcem je p. Viskot Tomáš, Pražská 1161, Moravské Budějovice, který nabídl celkovou 

cenu Kč 255.640,-- za oba pozemky p.č.3129 a p.č.3130 (celkový výměra 1162m2). 

 
Návrh usnesení č. 10/09/2014 
Zastupitelstvo schvaluje předloženou žádost Tomáše Vískota na odkoupení stavebních pozemků par.č. 3129 a 

3130 za celk. cenu Kč 255.640,-- a pověřuje starostu k přípravě kupní smlouvy k projednání v zastupitelstvu. 

 

Hlasování : pro –     5     , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č. 10/09/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 11 

Diskuse 

Ing. Nekula – občané se ptají, kdo kandiduje, informace na internetu se dají zjistit 

                    - v naší obci pouze jedna kandidátka (KDU-ČSL) 

 

Žižka        -  Jubilanti 

                    Posvícení 20.09.2014 

 

 

 

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

 

V Těšeticích dne 08. 09. 2014 

 

 

 

 

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

    Ing. Zdeněk Nekula                                                                 ověřovatelé zápisu 

        starosta obce 

 

 

 

 


