ZÁPIS
o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,
konaného dne 13.4. 2015 v Těšeticích
Starosta obce zahájil 4. 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. 19
19. Žádost o příspěvek na Pouťovou zábavu ve výši 10 000,-Kč (Klub žen)
a že je přítomno 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni:

Ing. Zdeněk Nekula, Ing. Libuše Krejčová, Ladislav Večeřa,
Jindřich Žižka, Mgr. Jana Bezrouková

Omluveni:

Ing. Miroslav Krejčí, Pavel Worbis

Nepřítomni:
Hosté: Ing. Josef Šprencl
Zapisovatelem byla jmenována Mgr. Jana Bezrouková
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.Libuše Krejčová 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.Libuši Krejčovou a Ladislava Večeřu .
Hlasování : pro – 5 , proti –
Usnesení bylo schváleno.

0

, zdržel se –

0

Starosta přednesl návrh programu zasedání ke schválení.

1. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání zastupitelstva obce)
2. Schválení smlouvy o pronájmu parc.. 3441 (Š.)

3. Schválení smlouvy o pronájmu parc.č. 3285 (A.V.)
4. Schválení smlouvy o pronájmu parc.č. 3431 (V.B. a J.B.)
5. Projednání řešení směny pozemků (F.J.)
6. Zařazení majetku - zařazovací protokoly č. 2 – 10/2015
7. Hospodaření obce k 31.03.2015
8. Rozpočtové opatření 2/2015
9. Pořízení nového plynového kotle – budova č.p. 62 - Mateřská škola, OÚ Těšetice
10. Změny v odměňování členů zastupitelstev dle novely nařízení vlády č. 52/2015 Sb., od 1.4.2015
11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Těšetice, okres Znojmo
12. Nařízení kontroly – vyúčtování příspěvku z rozpočtu obce Těšetice na činnost fotbalového oddílu v roce
2014
13. Revokace usnesení č. 3/03/2015
14. Předložení ocenění pozemků parc.č. 3116,3119,3122,3124 a parc.č. 4142/2 (P.V)
15. Schválení záměru o směnu pozemků parc.č. 3116,3119,3122,3124 a parc.č. 4142/2 (P.V)
16. Směna pozemků parc.č. 3913 za parc.č. 3911 (M.I.)
17. Žádost o směnu pozemků parc..: 3052, 3823, 4137, 4143, 4278, 4284, 4286, 4287,
4289, 4290, 4291, 4324, 4325, 4342, 4343 a 4344 za parcely č.: 3534, 3573 a 3576 (J.O.)
18. Žádost o směnu pozemků parc.č. 4299 za parc.4114 (Z.M.)
19. Žádost o příspěvek na Pouťovou zábavu ve výši 10 000,-Kč (Klub žen)
20. Diskuse

Návrh usnesení č. 1/04/2015
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 1/04/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Schválení smlouvy o pronájmu parc.č. 3441 (Š.V.)
Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou o pronájmu pozemku parc.č.3441 o výměře 117 m² za 1,- Kč/m²/rok
s firmou O.K.Štefka a synové, spol. s.r.o.

Návrh usnesení č. 2/04/2015
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o pronájmu pozemku parc.č.3441 o výměře 117 m² za 1,- Kč/m²/rok s firmou
O.K.Štefka a synové, spol. s.r.o. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

Hlasování : pro – 5 , proti – 0
Usnesení č. 2/04/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 3
Schválení smlouvy o pronájmu parc.č. 3285 (A.V.)
Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou o pronájmu pozemku parc.č.3285 o výměře 685 m² za 1,- Kč/m²/rok
s panem Aloisem Vaňkem.
Návrh usnesení č. 3/04/2015
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o pronájmu pozemku parc. 3285 o výměře 685 m² za 1,- Kč/m²/rok s panem
Aloisem Vaňkem v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 5 , proti – 0 –
Usnesení č. 3/04/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
Schválení smlouvy o pronájmu parc.č. 3431 (V.B. a J.B.)
Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou o pronájmu pozemku parc.č.3431 o výměře 276m2 za 1,- Kč/m²/rok
s Věrou a Jaroslavem Bartoňkovým
Návrh usnesení č. 4/04/2015
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o pronájmu pozemku parc. 3431 o výměře 276 m² za 1,- Kč/m²/rok s Věrou a
Jaroslavem Bartoňkovými a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 4/04/2015 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 5
Projednání řešení směny pozemků (F.J.)
Na zastupitelstvo byl pozván pan Ing.Josef Šprencl, aby seznámil zastupitele s možnostmi řešení směny
pozemků č.3996 (obec) a č.4021 (Jančura František) tak, aby v oblasti zůstalo veřejné prostranství s komunikací
v šířce 8m z důvodu možné další zástavby na pozemcích vlastníků pozemků a vyřešila se situace v této lokalitě.
Byla navržena možnost na částečné směnění pozemků dle zaměření a část výměry odkoupit do vlastnictví obce
Těšetice .

Návrh usnesení č. 5/04/2015
Zastupitelstvo pověřuje starostu k jednání v záležitosti směny pozemku parc.č. 3996 a p.č. 4021 (směny
318m2) a případného finančního dorovnání (480m2) a písemné vyjádření od p F. Jančury k této nabídce.

Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 5/04/2015 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Zařazení majetku - zařazovací protokoly č. 2 – 10/2015
Zastupitelé byli seznámeni se zařazením do majetku obce:
Č.2/2015 – multifunkční tiskárna NASHUATEC MPC2011 SP, pořizovací cena 45 375,00 Kč
Č.3/2015 – hasicí přístroj, pořizovací cena 1077,00 Kč
Č.4/2015 – válenda, pořizovací cena 2066,00 Kč
Č.5/2015 – válenda, pořizovací cena 2066,00 Kč
Č.6/2015 – válenda, pořizovací cena 2066,00 Kč
Č.7/2015 – válenda, pořizovací cena 2066,00 Kč
Č.8/2015 – válenda, pořizovací cena 2066,00 Kč
Č.9/2015 – válenda, pořizovací cena 2066,00 Kč
Č.10/2015 – válenda, pořizovací cena 2066,00 Kč
Návrh usnesení č. 6/04/2015
Zastupitelstvo schvaluje zařazení majetku – zařazovací protokol č.2 – 10/2015.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 6/04/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 7
Hospodaření obce k 31.03.2015
Hlavní činnost v Kč
Příjmy 1 907 308,11
Výdaje 1 884 285,89
Rozdíl
23 022,22
Hospodářská činnost v Kč
Příjmy 679 903,50
Výdaje 650 181,58
Rozdíl 29 721,92
Peněžní zůstatek na účtu obce: ČS Znojmo 772 087,12Kč
ČNB Brno 11 021,35 Kč
Celkem zůstatek účtu obce 783 108,47 Kč
Peněžní zůstatek na účtu HČ: 280 680,38 Kč
Zůstatky úvěrových účtů v Kč
1.úvěrový účet
2.úvěrový účet 1 231 615,81
3.úvěrový účet 3 925 000,00
Celkem úvěrové účty: 5 156 615,81 Kč

Návrh usnesení č. 7/04/2015
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce ke dni 31.3.2015.

Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 7/04/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Od bodu č. 8 je přítomen Ing. Miroslav Krejčí.
Bod č. 8
Rozpočtové opatření 2/2015
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 02 / 2015.
Příjmy – zvýšení 161 900,-- Kč
Výdaje – zvýšení 161 900,-- Kč
Financování – zvýšení 0,--Kč
Návrh usnesení č. 8/04/2015
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 02/2015.

Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 8/04/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 9
Pořízení nového plynového kotle – budova č.p. 62 - Mateřská škola, OÚ Těšetice
Zastupitelé byli seznámeni se špatným stavem plynového kotle, který je v užívání od roku 1997. Starosta navrhl
namísto opravy stávajícího kotle, pořízení kotle nového.
Návrh usnesení č. 9/04/2015
Zastupitelstvo schvaluje pořízení nového plynového kotle do budovy č.p. 62 a pověřuje starostu k jeho
pořízení.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 9/04/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 10
Změny v odměňování členů zastupitelstev dle novely nařízení vlády č. 52/2015 Sb., od 1.4.2015
Zastupitelé byli informováni o změnách v odměňování členů zastupitelstev, Metodické doporučení od 1.4.2015.
Starosta navrhl měsíční odměny dle směrnice za výkon neuvolněných členů zastupitelstva s platností od
1.5.2015.

Starosta: [ 28385 + (1350 *6) ] *6 =

nové
21 891,-

původní
21 149,-

Místostarosta: [ 7772 + (1350*6) ] =

15 872,-

15 333,-

1 573,-

1 520,-

776 + 476 =

1 252,-

1 210,-

290 + 186 =

476,-

460,-

Předseda výboru: 911 + 186= 1 097,Člen výboru: 590 + 186 = 776,-

290 + 186= 476,- 1 097 + 476 =

290 + 186 = 476,-

Člen zastupitelstva:

Předsedovi výboru se bude poskytovat odměna v plné výši za náročnější funkci a současně v plné výši i za méně
náročnou.
Členu výboru se bude poskytovat odměna v plné výši za náročnější funkci a současně v plné výši i za méně
náročnou.
Návrh usnesení č. 10/04/2015
Zastupitelstvo schvaluje měsíční odměnu členů zastupitelstva dle novely nařízení vlády č.52/2015 Sb.
Starosta 21 891,- Kč
Místostarosta 15 872,- Kč
Předseda výboru 1 573,- Kč
Člen výboru 1 252,- Kč
Člen zastupitelstva 476,- Kč
Odměna bude poskytována od 1.5.2015.

Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 10/04/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 11
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Těšetice, okres Znojmo
Zastupitelé byli seznámeni s výsledky kontroly hospodaření obce Těšetice za rok 2014. Kontrola proběhla
s výsledkem bez závad.
Návrh usnesení č. 11/04/2015
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Těšetice, okres Znojmo.
Kontrola proběhla s výsledkem bez problémů.

Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 11/04/2015 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 12
Nařízení kontroly – vyúčtování příspěvku z rozpočtu obce Těšetice na činnost fotbalového oddílu v roce
2014
Oddíl TJ Těšetice předložil zastupitelstvu vyúčtování příspěvku z rozpočtu obce v roce 2014. Bylo navrženo
provedení kontroly finančním výborem.

Návrh usnesení č. 12/04/2015
Zastupitelstvo nařizuje finančnímu výboru provedení kontroly vyúčtování příspěvku z rozpočtu obce na činnost
fotbalového oddílu v roce 2014.

Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 12/04/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 13
Revokace usnesení č. 3/03/2015
Zastupitelé byli seznámeni s provedením revokace usnesení č.3/03/2015
Návrh usnesení č. 13/04/2015
Zastupitelstvo schvaluje revokaci usnesení č.3/03/2015.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 13/04/2015 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 14
Předložení ocenění pozemků parc.č. 3116,3119,3122,3124 a parc.č. 4142/2 (P.V)
Zastupitelé byli seznámeni s oceněním pozemků parc.
. 3116,3119,3122,3124 a parc.č. 4142/2.
Návrh usnesení č. 14/04/2015

Zastupitelstvo bere na vědomí ocenění pozemků dle předloženého zpracování posudku.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 14/04/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 15
Schválení záměru o směnu pozemků parc.č. 3116,3119,3122,3124 a parc.č. 4142/2 (P.V)
Zastupitelé byli seznámeni se záměrem na směnu pozemků parc.
. 3116,3119,3122,3124 a parc.č. 4142/2
Návrh usnesení č. 15/04/2015
Zastupitelstvo schvaluje záměr na směnu pozemků parc.č. 3116,3119,3122,3124 (celková cena pozemků
4.155,20) a parc.č. 4142/2 (celková cena pozemku 7.384,80). Rozdíl v ceně pozemků Kč 3229,60, bude
finančně vyrovnán.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 15/04/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 16
Směna pozemků parc.č. 3913 za parc.č. 3911 (M.I.)
Zastupitelé byli seznámeni s možností směny pozemků o výměře 161m2 parc.č.3913 ve vlastnictví Masarovič
Ivan a Masarovičová Bohumila, za stejnou výměru z parc.č. 3911 obce Těšetice na LV 10001, která se musí
nejdříve nechat zaměřit.
Návrh usnesení č. 16/04/2015
Zastupitelstvo schvaluje provedení zaměření a rozdělení parc.č. 3911 (celková výměra 228m2) na dvě parcely o
výměře 161m2 a 67m2 k umožnění provedení směny pozemků.

Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 16/04/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 17
Žádost o směnu pozemků parc.
.: 3052, 3823, 4137, 4143, 4278, 4284, 4286, 4287,
4289, 4290, 4291, 4324, 4325, 4342, 4343 a 4344 za parcely č.: 3534, 3573 a 3576 (J.O.)
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o směnu pozemků parc.
.: 3052, 3823, 4137, 4143, 4278, 4284, 4286, 4287,
4289, 4290, 4291, 4324, 4325, 4342, 4343 a 4344 za parcely č.: 3534, 3573 a 3576.
Návrh usnesení č. 17/04/2015
Zastupitelstvo zamítá žádost o směnu pozemků parc.č.: 3052, 3823, 4137, 4143, 4278, 4284, 4286, 4287,
4289, 4290, 4291, 4324, 4325, 4342, 4343 a 4344 za parcely č.: 3534, 3573 a 3576.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 17/04/2015 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 18
Žádost o směnu pozemků parc.č. 4299 za parc.4114 (Z.M.)
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o směnu pozemků parc. č.4299 (969 m²) za parc.č. 4114 (969 m²).

Návrh usnesení č. 18/04/2015
Zastupitelstvo zamítá směnu pozemků parc.. 4299 za parc.č. 4114.

Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 18/04/2015 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 19
Žádost o příspěvek na Pouťovou zábavu ve výši 10 000,-Kč (Klub žen)
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o příspěvek na Pouťovou zábavu ve výši 10 000 Kč pro Klub žen
Návrh usnesení č. 19/04/2015
Zastupitelstvo schvaluje žádost o příspěvek na Pouťovou zábavu ve výši 10 000 Kč pro Klub žen.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 19/04/2015 bylo schváleno

, zdržel se – 0

20. Diskuse
Nekula – zda bude Den Země – břečťanem osadit holé zdi na vesnici
- zalévání nově vysazených stromků
Žižka – havarijní stav kanalizace u domu Beleše Vincenta
- upozornění Policie ČR o nálezu červené dvojkolové káry
- exekuční příkaz na byt p. Hájkové
- informační panely pro měření rychlosti vozidel - cenová kalkulace
- dražba pozemku (nájezdu) mezi domy Bobka Josefa a Marie Kryštofové
- projekt na nové parcely rodinných domů v oblasti Pod starou vinicí
Večeřa – mladí kluci ve věku 16 let nebudou v noci chodit hlídat Capilan
- při hasičských cvičeních je třeba pohlídat přejezdy hadic
- zkusit najít nějaký prostor pro děti, aby si nemusely hrát na vesnici
Bezrouková – informace z jednání v Brně se školní inspektorkou PaedDr. Hanou Sedláčkovou
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva ve 21:30 hodin.
V Těšeticích dne 13.4.2015

--------------------------------Jindřich Žižka
starosta obce

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

