ZÁPIS
o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,
konaného dne 13. 7. 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. 31 - 39
31. Projednání zrušení pokračování v Komplexní úpravě
32. Smlouva o spolupráci – Organizační správní institut
33. Plán činnosti orgánů obce Těšetice při vzniku mimořádné události
34. Žádost o příspěvek na pořádání 12.ročníku memoriálu J. Prokeše a pořízení nových dresů
35. Žádost – Červený kříž
36. Provedení kontroly finančního výboru a účetní jednotky obce Těšetice
37. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č.030973/15/OKH
38. Zpráva o revizi elektrického zařízení v obecních budovách
39. Schválení smlouvy na akci: Stavební úprava MŠ Těšetice - rozšíření otvoru ve stěně v objektu

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

Omluveni:

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

Nepřítomni:
Hosté:
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. Zdeněk Nekula, Ing. Libuše Krejčová, 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 Ing. Zdeňka Nekuly.
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 na pronájem pozemků parc.č. 4199,4200,4202,4203,4204,4205
3. Schválení smlouvy na pronájem pozemků parc.č. 4196,4197.
4. Schválení smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 4193
5. Schválení smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 4211
6. Schválení smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 4235
7. Schválení smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 172/1
8. Pojištění odpovědnosti zastupitelů – předložení nabídky
9. Hospodaření obce k 30.6.2015
10. Rozpočtové opatření č.5/2015
11. Informace z valné hromady Zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko, konané
dne 24.06.2015
12. Návrh na pořízení počítače na OÚ Těšetice - účetní
13. Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP_2015_80987
14. Informace o činnosti v MŠ Těšetice
15. Zařazení majetku obce Těšetice – zařazovací protokol č. 11-13/2015
16. Žádost SDH Těšetice o příspěvek na doplnění vybavení zásahového auta
17. Žádost SDH Těšetice o příspěvek na dovybavení zásahového družstva
18. Schválení záměru na pronájem pozemků parc.č. 3142
19. Schválení záměru na pronájem pozemku parc.č. 3143
20. Schválení záměru na pronájem pozemku parc.č. 3146
21. Schválení záměru na pronájem pozemku parc.č. 3269
22. Schválení záměru na pronájem pozemku parc.č. 3280
23. Schválení záměru na pronájem pozemku parc.č. 3284
24. Schválení záměru na pronájem pozemku parc.č. 3133
25. Schválení záměru na pronájem pozemku parc.č. 3129
26. Zrušení reálné hodnoty pozemku
27. Schválení smlouvy na akci: „Výplně stavebních otvorů (okna, dveře) v budově MŠ Těšetice“
28. Schválení smlouvy na akci: „Rekonstrukce budovy pro sportovce – výměna oken a dveří“
29. Schválení smlouvy na akci: „Rekonstrukce budovy pro sportovce – vytápění budovy“
30. Schválení smlouvy na akci: „Rekonstrukce budovy pro sportovce - Oprava terasy proti vodě a vlhkosti nad
kabinami sportovců, včetně zastřešení“
31. Diskuse
Návrh usnesení č. 1/07/2015
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 1/07/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Schválení smlouvy na pronájem pozemků parc.č. 4199,4200,4202,4203,4204,4205
Bod č.2 nebyl projednán.
Po otevření obálky s nabídkou bylo zjištěno, že nabídka není v souladu s nabízeným záměrem.

Bod č. 3
Schválení smlouvy o pronájmu pozemků parc.č 4196, 4197
Zastupitelé byli seznámeni se zněním smlouvy o pronájmu pozemků parc.č. 4196,4197 – p. Blecha Miloš,
nabídnutá cena 1,-- Kč/m2/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

Návrh usnesení č. 3/07/2015
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o pronájmu pozemků parc.č. 4196,4197 s panem Milošem Blechou v
předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 5 , proti – 0 –
Usnesení č. 3/07/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
Schválení smlouvy o pronájmu pozemku parc.č. 4193
Bod č.4 nebyl projednán, nebyla předložena nabídka.

Bod č. 5
Schválení smlouvy o pronájmu pozemku parc.č. 4211
Zastupitelé byli seznámeni se zněním smlouvy o pronájmu pozemků parc.č. 4211 – p. Plačko Zdeněk, nabídnutá
cena 2,-- Kč/m2/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Návrh usnesení č. 5/07/2015
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o pronájmu pozemků parc.č. 4211 s p. Zdeňkem Plačkem v předloženém
znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 5/07/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Schválení smlouvy o pronájmu pozemku parc.č. 4235
Zastupitelé byli seznámeni se zněním smlouvy o pronájmu pozemků parc.č. 4235 – p. Kamil Bobek, nabídnutá
cena 1,-- Kč/m2/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Návrh usnesení č. 6/07/2015
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o pronájmu pozemků parc.č. 4235 s p. Kamilem Bobkem v předloženém znění
a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 6/07/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 7
Schválení smlouvy o pronájmu pozemku parc.č. 172/1
Zastupitelé byli seznámeni se zněním smlouvy o pronájmu pozemků parc.č. 172/1 – p. Vlasta Machová,
nabídnutá cena 1,-- Kč/m2/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Návrh usnesení č. 7/07/2015
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o pronájmu pozemků parc.č. 172/1 s p. Vlastou Machovou v předloženém
znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 7/07/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Pojištění odpovědnosti zastupitelů
Starosta předložil zastupitelům nabídky na pojištění odpovědnosti zastupitelů od pojišťovny Kooperativa,
Generali a České pojišťovny.
Návrh usnesení č. 8/07/2015
Zastupitelstvo schvaluje uzavření pojištění odpovědnosti zastupitelů s pojišťovnou Kooperativa dle předložené
nabídky a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 8/07/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 9
Hospodaření obce k 30.6.2015
Hlavní činnost v Kč
Příjmy 3 574 423,60
Výdaje 3 593 959,21
Rozdíl
- 19 535,61
Hospodářská činnost v Kč
Příjmy 1 361 856,21
Výdaje 1 323 608,39
Rozdíl 38 247,82
Peněžní zůstatek na účtu obce: ČS Znojmo 705 490,03 Kč
ČNB Brno 36 798,15 Kč
Celkem zůstatek účtu obce 742 288,18 Kč
Peněžní zůstatek na účtu HČ: 284 118,36 Kč
Zůstatky úvěrových účtů v Kč
1.úvěrový účet
2.úvěrový účet 1 051 615,81 Kč
3.úvěrový účet 3 910 000,00 Kč
Celkem úvěrové účty: 4 961 615,81 Kč

Návrh usnesení č. 9/07/2015
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce k 30.6.2015.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 9/07/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 10
Rozpočtové opatření č. 5/2015
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 5 / 2015.
Příjmy – 37.600
Výdaje – 37.600

Návrh usnesení č. 10/07/2015
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.5/2015.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 10/07/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 11
Informace z valné hromady Zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko, konané
dne 24.06.2015
Zastupitelé byli seznámeni s projednanými body na valné hromadě Zájmového sdružení obcí Vodovody a
kanalizace Znojemsko, konané dne 24.06.2015.
Návrh usnesení č. 11/07/2015
Zastupitelstvo bere na vědomí informace z valné hromady Zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace
Znojemsko, konané dne 24.06.2015.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 11/07/2015 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 12
Návrh na pořízení počítače na OÚ Těšetice - účetní
Zastupitelé byli seznámeni s nutností pořídit nový počítač pro účetní obce. Starý počítač je již nevyhovující.
Návrh usnesení č. 12/07/2015
Zastupitelstvo schvaluje pořízení nového počítače na OÚ Těšetice a pověřuje starostu k jeho výběru do max.
výše 25 000,- Kč s DPH.
Hlasování : pro – 5 , proti – 0
Usnesení č. 12/07/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 13
Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP_2015_80987
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl –
akce Pouť.
Návrh usnesení č. 13/07/2015
Zastupitelstvo schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP_2015_80987
s Osa – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s. v předloženém znění a pověřuje starostu
k podpisu.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 13/07/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 14
Informace o činnosti v MŠ Těšetice
Zastupitelé byli seznámeni se zprávou o činnosti v MŠ Těšetice za 2.pololetí 2014/2015, kterou zpracovala p.
řed. Mgr.Lea Šmikmátorová. Zpráva obsahuje akce v MŠ, schůzky s rodiči, zápis do MŠ na rok 2015/2016,
zakoupení multifunkční tiskárny, televize, plastových židliček a stolu, pomůcky k pohybové výchově, DVPP a
další.

Návrh usnesení č. 14/07/2015
Zastupitelstvo bere na vědomí informace o činnosti v MŠ Těšetice.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 14/07/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 15
Zařazení majetku obce Těšetice – zařazovací protokol č. 11-13/2015
Zastupitelé byli seznámeni se zařazením do majetku obce:
Č.11/2015 – KEO W (účetnictví, DPH), pořizovací cena 12 375,25 Kč
Č.12/2015 – Hasičské auto FORD TRANZIT, pořizovací cena 589 017,00 Kč
Č.13/2015 – Párty stan Premium 8 x 12m (červeno-bílý), pořizovací cena 34 989,00 Kč
Návrh usnesení č. 15/07/2015
Zastupitelstvo schvaluje zařazení majetku – zařazovací protokol č.11 – 13/2015.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 15/07/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 16
Žádost SDH Těšetice o příspěvek na doplnění vybavení zásahového auta
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí SDH Těšetice o příspěvek na dovybavení zásahového vozidla ve výši Kč
6.876,--.
Jedná se o:
2 ks hydrantové hadice B 10m
1 ks klíč k pozemním hydrantům
1 ks hasičská bourací sekera
1 ks hasičský přístroj sněhový
1 ks hasičský přístroj práškový
Návrh usnesení č. 16/07/2015
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na doplnění vybavení zásahového auta dle předložené nabídky ve výši
6 876,- Kč.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 16/07/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 17
Žádost SDH Těšetice o příspěvek na dovybavení zásahového družstva
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí SDH Těšetice o příspěvek na zakoupení 1 ks zásahového obleku a 1 ks
pracovního obleku.
Návrh usnesení č. 17/07/2015
Zastupitelstvo odkládá příspěvek na dovybavení zásahového družstva a doporučuje podání žádosti o dotaci
z JMK na začátku roku 2016.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 17/07/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 18
Schválení záměru na pronájem pozemku parc.č. 3142
Zastupitelé byli informováni starostou o záměru pronájmu obecních pozemku po provedení JPÚ.

Návrh usnesení č. 18/07/2015
Zastupitelstvo schvaluje záměr na pronájem pozemku parc.č. 3142 za min cenu 1,-- Kč/m2/rok.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 18/07/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 19
Schválení záměru na pronájem pozemku parc.č. 3143
Zastupitelé byli informováni starostou o záměru pronájmu obecních pozemků po provedení JPÚ.
Návrh usnesení č. 19/07/2015
Zastupitelstvo schvaluje záměr na pronájem pozemku parc.č. 3143 za min cenu 1,-- Kč/m2/rok.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 19/07/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 20
Schválení záměru na pronájem pozemku parc.č. 3146
Zastupitelé byli informováni starostou o záměru pronájmu obecních pozemků po provedení JPÚ.
Návrh usnesení č. 20/07/2015
Zastupitelstvo schvaluje záměr na pronájem pozemku parc.č. 3146 za min cenu 1,-- Kč/m2/rok.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 20/07/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 21
Schválení záměru na pronájem pozemku parc.č. 3269
Zastupitelé byli informováni starostou o záměru pronájmu obecních pozemků po provedení JPÚ.
Návrh usnesení č. 21/07/2015
Zastupitelstvo schvaluje záměr na pronájem pozemku parc.č. 3269 za min cenu 1,-- Kč/m2/rok.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 21/07/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 22
Schválení záměru na pronájem pozemku parc.č. 3280
Zastupitelé byli informováni starostou o záměru pronájmu obecních pozemků po provedení JPÚ.
Návrh usnesení č. 22/07/2015
Zastupitelstvo schvaluje záměr na pronájem pozemku parc.č. 3280 za min cenu 1,-- Kč/m2/rok.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 22/07/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 23
Schválení záměru na pronájem pozemků parc.č. 3284
Zastupitelé byli informováni starostou o záměru pronájmu obecních pozemků po provedení JPÚ.
Návrh usnesení č. 23/07/2015
Zastupitelstvo schvaluje záměr na pronájem pozemku parc.č. 3284 za min cenu 1,-- Kč/m2/rok.
Hlasování: pro - 5

, proti – 0

, zdržel se – 0

Usnesení č. 23/07/2015 bylo schváleno.
Bod č. 24
Schválení záměru na pronájem pozemků parc.č. 3133
Zastupitelé byli informováni starostou o záměru pronájmu obecních pozemků po provedení JPÚ.
Návrh usnesení č. 24/07/2015
Zastupitelstvo schvaluje záměr na pronájem pozemku parc.č. 3133 za min cenu 1,-- Kč/m2/rok.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 24/07/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 25
Schválení záměru na pronájem pozemků parc.č. 3129
Zastupitelé byli informováni starostou o záměru pronájmu obecních pozemků po provedení JPÚ.
Návrh usnesení č. 25/07/2015
Zastupitelstvo schvaluje záměr na pronájem pozemku parc.č. 3129 za min cenu 1,-- Kč/m2/rok.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 25/07/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 26
Zrušení reálné hodnoty pozemků
Zastupitelstvo bylo seznámeno s požadavkem na zrušení reálné hodnoty pozemků, podle Směrnice č. 25, bodu č.
4 k účtování reálné hodnoty majetku určeného k prodeji, z důvodu dlouhodobého neúspěšného prodeje těchto
pozemků par.č. 3129 a 3130.
Návrh usnesení č. 26/07/2015
Zastupitelstvo schvaluje zrušení reálné hodnoty pozemku parc.č. 3129,3130 z důvodu dlouhodobého
neúspěšného prodeje těchto pozemků, dle Směrnice č.25, bodu č. 4.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 26/07/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 27
Schválení smlouvy na akci: „Výplně stavebních otvorů (okna, dveře) v budově MŠ Těšetice“
Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem průzkumu trhu na tuto akci.
Byly osloveny firmy:
VIKO stavební a montážní s.r.o.
H & M spol.s r.o.
QELLAN, s.r.o.
Tabulka hodnocení dle nabídkové ceny

Dodavatel
H & M spol.s r.o.
QELLAN, s.r.o.
VIKO stavební a
montážní s.r.o.
Návrh usnesení č. 27/07/2015

Cena bez DPH 21%

Celkem s DPH

Výsledné pořadí

230 002,00

278 302,00

1.

233 072,00

282 017,00

2.

253 135,00

306 294,00

3.

Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek průzkumu trhu na akci: „Výplně stavebních otvorů (okna, dveře) v
budově MŠ Těšetice“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy s firmou H & M spol.s r.o. v předloženém znění.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 27/07/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 28
Schválení smlouvy na akci: „Rekonstrukce budovy pro sportovce – výměna oken a dveří“
Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem průzkumu trhu na tuto akci.
Byly osloveny firmy:
VIKO stavební a montážní s.r.o.
H & M spol.s r.o.
QELLAN, s.r.o.
Tabulka hodnocení dle nabídkové ceny

Dodavatel
VIKO stavební a
montážní s.r.o.
H & M spol.s r.o.

Cena bez DPH 21%

Celkem s DPH

Výsledné pořadí

66 528,00

79 894,00

1.

QELLAN, s.r.o.

74 829,00

67 704,00

81 922,00
90 543,00

2.
3.

Návrh usnesení č. 28/07/2015
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek průzkumu trhu na akci: „Rekonstrukce budovy pro sportovce – výměna
oken a dveří“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy s firmou VIKO stavební a montážní s.r.o.v předloženém
znění.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 28/07/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 29
Schválení smlouvy na akci: „Rekonstrukce budovy pro sportovce – vytápění budovy“
Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem průzkumu trhu na tuto akci.
Byli osloveny firmy:
Instalatérství Chaloupka
Rostislav Tinka
René Hruška
Byla předložena pouze 1 nabídka.
Tabulka hodnocení dle nabídkové ceny

Dodavatel
Instalatérství Chaloupka

Cena bez DPH 21%
106 699,00

Celkem s DPH
129 105,00

Výsledné pořadí
1.

Návrh usnesení č. 29/07/2015
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek průzkumu trhu na akci: „Rekonstrukce budovy pro sportovce –
vytápění budovy“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy s firmou Instalatérství Chaloupka v předloženém
znění.

Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 29/07/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 30
Schválení smlouvy na akci: „Rekonstrukce budovy pro sportovce - Oprava terasy proti vodě a vlhkosti
nad kabinami sportovců, včetně zastřešení“
Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem průzkumu trhu na tuto akci.
Byly osloveny firmy:
Pop Miroslav
Střechy Petr s.r.o.
Zednictví Ruda
Byli předloženy 2 nabídky.
Tabulka hodnocení dle nabídkové ceny

Dodavatel
Střechy Petr s.r.o.

Cena bez DPH 21%

Celkem s DPH

Výsledné pořadí

247 489,50

299 462,00

1.

280 810,50

339 781,00

2.

Pop Miroslav

Návrh usnesení č. 30/07/2015
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek průzkumu trhu na akci: „Rekonstrukce budovy pro sportovce – Oprava
terasy proti vodě a vlhkosti nad kabinami sportovců, včetně zastřešení“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
s firmou Střechy Petr s.r.o. v předloženém znění.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 30/07/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Od bodu č. 31 přítomen Ing. Miroslav Krejčí.
Bod č. 31
Projednání zrušení pokračování v Komplexní úpravě
Zastupitelé byli seznámeni s důvody o ukončení pokračování v Komplexní pozemkové úpravě.
Agro Měřín a Pomona Těšetice, nedaly souhlas pro další pokračování.
Návrh usnesení č. 31/07/2015
Zastupitelstvo bere na vědomí projednání zrušení pokračování v komplexní pozemkové úpravě v k. ú. Těšetice
na základě oznámení z Pozemkového úřadu Znojmo o jejím ukončení.
Hlasování : pro – 4
, proti – 0
Usnesení č. 31/07/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 2 (Ing. Krejčí, Ing. Krejčová)

Bod č. 32
Smlouva o spolupráci – Organizační správní institut
Zastupitelé byli seznámeni se zněním smlouvy s Organizačně správním institutem o zastupování obce Těšetice
při obchodování nákupu energií a plynu. Ing. Nekula oznámil možný střet zájmů neboť je členem dozorčí rady
OSI a předem avizoval, že se zdrží hlasování.
Návrh usnesení č. 32/07/2015
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o spolupráci s Organizačně správním institutem a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy v předloženém znění.
Hlasování : pro – 4

, proti –

0

, zdržel se – 2 (Ing.Nekula, Ing.Krejčová)

Usnesení č. 32/07/2015 bylo schváleno.
Bod č. 33
Plán činnosti orgánů obce Těšetice při vzniku mimořádné události
Zastupitelé byli seznámeni s plánem činnosti orgánů obce Těšetice při vzniku mimořádné události, který
obsahuje rizika ohrožení, síly a prostředky k likvidaci a základní opatření při vzniku mimořádné události.
Návrh usnesení č. 33/07/2015
Zastupitelstvo schvaluje plán činnosti orgánů obce Těšetice při vzniku mimořádné události v předloženém
znění.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 33/07/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 34
Žádost o příspěvek na pořádání 12.ročníku memoriálu J. Prokeše a pořízení nových dresů
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí TJ Těšetice o příspěvek na pořádání 12.ročníku memoriálu J. Prokeše a
pořízení nových dresů.
Návrh usnesení č. 34/07/2015
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 6 000,- Kč na pořádání 12.ročníku memoriálu J. Prokeše a pořízení
nových dresů.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 34/07/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 35
Žádost – Červený kříž
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí Červeného kříže o finanční příspěvek na publikaci „První pomoc není
věda“.
Návrh usnesení č. 35/07/2015
Zastupitelstvo zamítá žádost Červeného kříže o finanční příspěvek na publikaci „První pomoc není věda“.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 35/07/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 36
Provedení kontroly finančního výboru a účetní jednotky obce Těšetice
Zastupitelé byli informováni o provedení kontroly finančního výboru účetní jednotky obce Těšetice.
Návrh usnesení č. 36/07/2015
Zastupitelstvo bere na vědomí provedení kontroly finančního výboru u účetní jednotky obce Těšetice.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 36/07/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 37
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č.030973/15/OKH
Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou o poskytnutí dotace z JMK na dovybavení výstrojí zásahové jednotky
SDH Těšetice ve výši 39 000,- Kč.
Návrh usnesení č. 37/07/2015
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č.030973/15/OKH na dovybavení
výstrojí zásahové jednotky SDH Těšetice ve výši 39 000,- Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
v předloženém znění.
Hlasování : pro – 6

, proti –

0

, zdržel se – 0

Usnesení č. 37/07/2015 bylo schváleno.
Bod č. 38
Zpráva o revizi elektrického zařízení v obecních budovách
Zastupitelé byli seznámeni se zprávou o revizi elektrického zařízení v obecních budovách. Zjištěné nedostatky je
nutné co nejdříve odstranit.
Návrh usnesení č. 38/07/2015
Zastupitelé berou na vědomí zprávu o revizi elektrického zařízení v obecních budovách.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 38/07/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 39
Schválení smlouvy na akci: Stavební úprava MŠ Těšetice - (rozšíření otvoru ve stěně) v objektu
Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem průzkumu trhu na tuto akci.
Byli osloveny firmy:
Josef Kuřitka
Čížek Robert
Stavby Petr s. s r.o.
Hodnocení dle nabídkové ceny s DPH:
1. Stavby Petr s. s r.o.
2. Josef Kuřitka, Holandská 6, Znojmo
3. Čížek Robert, zednictví-pokrývačství

114 587,00 Kč
124 624,00 Kč
125 603,00 Kč

Návrh usnesení č. 39/07/2015
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek průzkumu trhu na akci: „Stavební úprava MŠ Těšetice – (rozšíření
otvoru ve stěně) v objektu“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy s firmou Stavby Petr s.r.o. v předloženém
znění.
Hlasování :
pro – 6
, proti – 0
, zdržel se – 0
Usnesení č. 39/07/2015 bylo schváleno.
Bod č. 40
Diskuse
Žižka – Policie ČR bude dělat nábor do svých řad
Zákaz rozdělávání ohně
Končí platnost občanských průkazů, které byly vystaveny v roce 2005
Luděk Pospíchal – pracovník obce, byl mu odebrán řidičský průkaz, bude s ním rozvázán pracovní
poměr, bude vyhlášeno nové výběrové řízení na pracovníka obce
Sekání trávy – dohodnuto s p. Pokorným (Pomona), jak bude volněji (nyní žně), nechá skosit
Cedule – odstranili zaměstnanci obce, opravují
Výsadba zeleně – předběžně možná výsadba aleje na rozhraní katastru mezi Prosiměřicemi a Těšeticemi
Nekula – bylo by dobré nachystat investiční záměr na akce, které budou pro obec prioritní
Na konci Těšetic směrem na Bantice je uschlý strom
Sekání trávy cesty na Královské
Zda je opravena cedule – viniční trať – cyklostezka k přehradě
Výsadba zeleně v obci – nabídnout do domácnosti břečťan, přísavník na podzim 2015 nebo na Den
Země v roce 2016
Bezrouková – jubilanti
Pískoviště, dodání houpačky, oprava houpačky ve sportovním areálu
Ing. Krejčí – komplexní pozemková úprava
Dětské hřiště u OÚ – zamést kamení

Ing. Krejčová – na konci Těšetic směrem na Bantice je v silnici nižší kanál
Večeřa – posekat trávu na Královský od golfu po cestě za bytovkama k sadu
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 21:30 hodin.
V Těšeticích dne 13.7.2015

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

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

