ZÁPIS
o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,
konaného dne 8. 6. 2015 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. 21 – 23
21. Smlouva o spolupráci
22. Informace z jednání valné hromady svazku znojemských vinařských obcí Daníž
23. Vyjádření ke stavební úpravě v MŠ Těšetice, zvětšení třídy pro děti v MŠ

a že je přítomno 6 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni:

Omluveni:

Ing. Miroslav Krejčí, Ing. Zdeněk Nekula, Ing. Libuše Krejčová, Ladislav Večeřa,
Pavel Worbis, Jindřich Žižka
Mgr.Jana Bezrouková

Nepřítomni:
Hosté:
Zapisovatelem byla jmenována Ing.Libuše Krejčová
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. Miroslav Krejčí 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 Večeře.
Hlasování : pro – 6 , 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 směně pozemků parc.. 3913 a parc.č. 3911/2

3. Schválení smlouvy o pronájmu pozemků parc.č 4248,4251,4252.
4. Schválení smlouvy o pronájmu pozemku parc.č. 4114
5. Schválení smlouvy o pronájmu pozemku parc.č. 4113
6. Pojištění odpovědnosti zastupitelů
7. Hospodaření obce k 31.5.2015
8. Rozpočtové opatření č. 4/2015
9. Schválení smlouvy na směnu pozemků parcč.. 3996,/2 a parc.č. 4021
10. Upřesnění umístění reklamních poutačů (L. a P.V)
11. Schválení záměru na pronájem pozemků parc.č. 4199,4200,4202,4203,4204,4205
12. Schválení záměru na pronájem pozemků parc.č. 4196,4197
13. Schválení záměru na pronájem pozemku parc.č. 4193
14. Schválení záměru na pronájem pozemku parc.č. 4211
15. Schválení záměru na pronájem pozemku parc.č. 4235
16. Schválení záměru na pronájem pozemku parc.č. 172/1
17. Darování pozemků parc.č. 3671,3672
18. Pořízení odpadkových košů
19. Schválení účetní závěrky Mateřské školy Těšetice, příspěvková organizace za rok 2014
20. Schválení účetní závěrky obce Těšetice za rok 2014
21. Smlouva o spolupráci
22. Informace z jednání valné hromady svazku znojemských vinařských obcí Daníž
23. Vyjádření ke stavební úpravě v MŠ Těšetice, zvětšení třídy pro děti v MŠ
24. Diskuse
Návrh usnesení č. 1/06/2015
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 1/06/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Schválení smlouvy o směně pozemků parc.. 3913 a parc.č. 3911/2
Zastupitelé byli seznámeni se zněním smlouvy o směně pozemků parc.č. 3913 – manželé Ivan a Bohumila
Masarovičovi a parc.č. 3911/2 – obec Těšetice dle vyvěšeného záměru...

Návrh usnesení č. 2/06/2015
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o směně pozemků parc.č.3913 a parc.č.3911/2 v předloženém znění a
pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 2/06/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 3
Schválení smlouvy o pronájmu pozemků parc.č 4248,4251,4252
Zastupitelé byli seznámeni se zněním smlouvy o pronájmu pozemků parc.č. 4248,4251,4252 – p. Vaďurová,
nabídnutá cena 1,-- Kč/m2/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Návrh usnesení č. 3/06/2015
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o pronájmu pozemků parc.č. 4228, 4251, 4252 s p. Vaďurovou v předloženém
znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0 –
Usnesení č. 3/06/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
Schválení smlouvy o pronájmu pozemku parc.č. 4114
Zastupitelé byli seznámeni se zněním smlouvy o pronájmu s p. Zimmermanovou M. na pozemek parc.č. 4114,
nabídnutá cena 1,-- Kč/m2/rok. Smlouva na dobu neurčitou.
.
Návrh usnesení č. 4/06/2015
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o pronájmu pozemku parc.č. 4114 v předloženém znění a pověřuje starostu
k podpisu.

Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 4/06/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 5
Schválení smlouvy o pronájmu pozemku parc.č.. 4113
Zastupitelé byli seznámeni se zněním smlouvy o pronájmu s p. Zimmermanovou M. na pozemek parc.č. 4113,
nabídnutá cena 1,-- Kč/m2/rok. Smlouva na dobu neurčitou.

Návrh usnesení č. 5/06/2015
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o pronájmu pozemku parc.č. 4113 v předloženém znění a pověřuje starostu k
podpisu.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 5/06/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Pojištění odpovědnosti zastupitelů
Starosta informoval zastupitele s možnostmi pojištění odpovědnosti zastupitelů.
Návrh usnesení č. 6/06/2015
Zastupitelstvo pověřuje starostu k předložení více nabídek na uzavření pojištění odpovědnosti za škodu
zastupitelů.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 6/06/2015 bylo schváleno.
Bod č. 7
Hospodaření obce k 31.5.2015
Hlavní činnost v Kč
Příjmy 2 761 062,81
Výdaje 3 182 890,72
Rozdíl
- 421 827,91
Hospodářská činnost v Kč
Příjmy 1 114 532,75
Výdaje 1 061 938,99
Rozdíl 52 593,76

, zdržel se – 0

Peněžní zůstatek na účtu obce: ČS Znojmo 311 797,73 Kč
ČNB Brno 28 198,15 Kč
Celkem zůstatek účtu obce 339 995,88
Peněžní zůstatek na účtu HČ: 266 598,28 Kč
Zůstatky úvěrových účtů v Kč
1.úvěrový účet
2.úvěrový účet 1 111 615,81
3.úvěrový účet 3 915 000,00
Celkem úvěrové účty: 5 026 615,81 Kč

Návrh usnesení č. 7/06/2015
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce k 31.5.2015.

Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 7/06/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Rozpočtové opatření č. 4/2015
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 4 / 2015.
Příjmy – zvýšení 293 100,-- Kč
Výdaje – zvýšení 293 100,-- Kč
Financování – zvýšení 0,--Kč
Návrh usnesení č. 8/06/2015
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.4 / 2015.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 8/06/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 9
Schválení smlouvy na směnu pozemků parc.č. 3996,/2 a parc.č. 4021
Zastupitelé byli informování o možnostech řešení směny a odkupu pozemků. Byli seznámeni se zněním smlouvy
o směně pozemku 3996/2 – obec Těšetice a odkoupení zbývající části pozemku parc.č. 4021 dle vyvěšeného
záměru á 200,-- Kč/m2.
Návrh usnesení č. 9/06/2015
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků parc.č.3996/2 a části parc.č.4021 a odkoupení zbývající části pozemku
parc.č. 4021 dle vyvěšeného záměru a pověřuje starostu k podpisu smlouvy v předloženém znění.

Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 9/06/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 1 (Večeřa)

Bod č. 10
Upřesnění umístění reklamních poutačů (L. a P.V)
Zastupitelé byli informování o bližším upřesnění umístění reklamních poutačů - žádost od Petra Votavy.

Návrh usnesení č. 10/06/2015
Zastupitelstvo schvaluje umístění reklamních poutačů u komunikací v obci období 04/2015 do 10/2015.

Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 10/06/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 11
Schválení záměru na pronájem pozemků parc.č. 4199,4200,4202,4203,4204,4205
Zastupitelé byli informováni starostou o záměru pronájmu obecních pozemků po provedení JPÚ.
Návrh usnesení č. 11/06/2015
Zastupitelstvo schvaluje záměr na pronájem pozemků parc.č. 4199 (421 m²), 4200 (1214 m²), 4202
(250m²),4203 (371 m²), 4204 (588 m²) a 4205 (122 m²) za min cenu 1,-- Kč/m2/rok.

Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 11/06/2015 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 12
Schválení záměru na pronájem pozemků parc.č. 4196,4197
Zastupitelé byli informováni starostou o záměru pronájmu obecních pozemků po provedení JPÚ.
Návrh usnesení č. 12/06/2015
Zastupitelstvo schvaluje záměr na pronájem pozemků parc.č. 4196 (508 m²) a parc.č.4197 (308 m²) za min cenu
1,-- Kč/m2/rok.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 12/06/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 13
Schválení záměru na pronájem pozemku parc.č. 4193
Zastupitelé byli informováni starostou o záměru pronájmu obecních pozemků po provedení JPÚ.

Návrh usnesení č. 13/06/2015
Zastupitelstvo schvaluje záměr na pronájem pozemků parc.č. 4193 (118 m²) za min cenu 1,-- Kč/m2/rok.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 13/06/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 14
Schválení záměru na pronájem pozemku parc.č. 4211
Zastupitelé byli informováni starostou o záměru pronájmu obecních pozemků po provedení JPÚ.
Návrh usnesení č. 14/06/2015
Zastupitelstvo schvaluje záměr na pronájem pozemků parc.č. 4211 (255 m²) za min cenu 1,-- Kč/m2/rok..

Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 14/05/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 15
Schválení záměru na pronájem pozemku parc.č. 4235
Zastupitelé byli informováni starostou o záměru pronájmu obecních pozemků po provedení JPÚ.
Návrh usnesení č. 15/06/2015
Zastupitelstvo schvaluje záměr na pronájem pozemků parc.č. 4235 (782 m²) za min cenu 1,-- Kč/m2/rok..
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 15/06/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 16
Schválení záměru na pronájem pozemku parc.č. 172/1
Zastupitelé byli informováni starostou o záměru pronájmu obecních pozemků po provedení JPÚ.
Návrh usnesení č. 16/06/2015
Zastupitelstvo schvaluje záměr na pronájem pozemků parc.č. 172/1 (479 m²) za min cenu 1,-- Kč/m2/rok..
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 16/06/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 17
Darování pozemků parc.č. 3671,3672
Zastupitelé byli informováni o nabídce darování pozemků parc.č. 3671,3672.
Návrh usnesení č. 17/06/2015
Zastupitelstvo odkládá nabídku darování pozemků parc.č. 3671 (45 m²), 3672 (1227 m²) od p. Mahdalíkové
Nadi do vyřešení exekučního řízení ostatních podílníků řízení.

Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 17/06/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 18
Pořízení odpadkových košů
Zastupitelé byli informováni o záměru pořízení nových odpadkových košů.

Návrh usnesení č. 18/06/2015
Zastupitelstvo schvaluje pořízení nových odpadkových košů v počtu 4 ks.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 18/06/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 19
Schválení účetní závěrky Mateřské školy Těšetice, příspěvková organizace za rok 2014
Zastupitelé byli seznámeni s účetní závěrkou Mateřské školy Těšetice, příspěvková organizace za rok 2014.
Návrh usnesení č. 19/06/2015
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2014 mateřské školy Těšetice. Zastupitelstvo obce Těšetice
nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č.
220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 19/06/2015 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 20
Schválení účetní závěrky obce Těšetice za rok 2014
Zastupitelé byli seznámeni s účetní závěrkou obce Těšetice za rok 2014.
Návrh usnesení č. 20/06/2015
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2014 obce Těšetice. Zastupitelstvo obce Těšetice nezjistilo, že
by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a
poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 20/06/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 21
Smlouva o spolupráci
Zastupitelé byli informováni se zněním smlouvy o spolupráci s Organizačně správním institutem o podmínkách
smlouvy a spolupráci.
Návrh usnesení č. 21/06/2015
Zastupitelstvo pověřuje starostu k jednání s Organizačně správním institutem o podmínkách smlouvy a
spolupráci.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 21/06/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 22
Informace z jednání valné hromady svazku znojemských vinařských obcí Daníž
Starosta informoval zastupitele o průběhu jednání valné hromady svazku znojemských vinařských obcí Daníž.

Návrh usnesení č. 22/06/2015
Zastupitelstvo bere na vědomí informace z jednání valné hromady svazku znojemských vinařských obcí Daníž
konané 26.5.2015.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 22/06/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 23
Vyjádření ke stavební úpravě v MŠ Těšetice, zvětšení třídy pro děti v MŠ
Zastupitelé byli starostou informováni o chystaných stavebních úpravách v MŠ Těšetice a seznámil je
s vyjádřeními od ing. Čeledy – stavební projektant a statik a ing. Šprencla – stavební úřad Prosiměřice, kteří
stavební úpravu doporučili. Předpokládaná výše opravy cca Kč 115.000,--.
Návrh usnesení č. 23/06/2015
Zastupitelstvo schvaluje provedení stavební úpravy (zvětšení prostoru) v MŠ Těšetice.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 23/06/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 24
Diskuse
Žižka




P. Čeleda – postup prací týkající se KD (1.etapa sál + sociální zařízení)
Pozastavena komplexní úprava pozemků
Oznámení – šetření paličů popelnic – předání Policii ČR

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 21.00 hodin.
V Těšeticích dne 8.6.2015

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

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

