
Z Á P I S  
o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 10. 8. 2015 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 – 24 

 

 

19. Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP k umístění uchazečů o zaměstnání 

20. Žádost o provedení vodovodní přípojky (H.E.) 

21. Žádost o provedení vodovodní přípojky (S.M. a A.S.) 

22. Zařazovací protokol č.14/2015 

23. Schválení účetní uzávěrky VAK Znojemsko – závěrečného účtu 2014 

24. Usnesení z jednání Valné hromady VAK Znojemsko 

 

 

 

a že je přítomno  7  členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.  

  

Přítomni:  Ing. Zdeněk Nekula, Ing. Libuše Krejčová, Ladislav Večeřa, Mgr. Jana Bezrouková 

                             Jindřich Žižka, Pavel Worbis, Ing. Miroslav Krejčí 

                         

                              

Omluveni:  

 

Nepřítomni:   

  

Hosté:   Josef Ludvík                                              

       

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 Pavel Worbis 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,  

 Pavla Worbise a Ladislava Večeřu.                                                                                                              

 

Hlasování : pro –    7     , proti –     0        , zdržel se –     0        

Usnesení bylo schváleno. 

                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

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 pozemku parc.č. 4193  

3. Hospodaření obce k 31.7.2015  

4. Rozpočtové opatření č. 6/2015  

5. Žádost SDH Těšetice o příspěvek na dovybavení zásahového družstva  

6. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje OŽP– PRV JMK  

7. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje OKH – JMK  

8. Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce v rámci  

přímé podpory sportovních aktivit  

9. Návrh na směnu pozemků – parc.č.4205, část pozemku parc.č.4204,4203,4204  

10. Návrh pojistné smlouvy na havarijní pojištění hasičského vozidla FORD Transit  

11. Revokace usnesení na záměr pronájmu pozemku parc.č. 3142  

12. Revokace usnesení na záměr pronájmu pozemku parc.č. 3143  

13. Revokace usnesení na záměr pronájmu pozemku parc.č. 3146  

14. Revokace usnesení na záměr pronájmu pozemku parc.č. 3269  

15. Revokace usnesení na záměr pronájmu pozemku parc.č. 3280  

16. Revokace usnesení na záměr pronájmu pozemku parc.č. 3284  

17. Revokace usnesení na záměr pronájmu pozemku parc.č. 3133  

18. Revokace usnesení na záměr pronájmu pozemku parc.č. 3129  

19. Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP k umístění uchazečů o zaměstnání 

20. Žádost o provedení vodovodní přípojky (H.E.) 

21. Žádost o provedení vodovodní přípojky (S.M) 

22. Zařazovací protokol č.14/2015 

23. Schválení účetní uzávěrky VAK Znojemsko – závěrečného účtu 2014 

24. Usnesení z jednání Valné hromady VAK Znojemsko 

25. Diskuse 

 

Návrh usnesení č. 1/08/2015 

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

 

Hlasování : pro –   7      , proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/08/2015 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 2 

Schválení smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 4193 o výměře 118 m² 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním smlouvy o pronájmu pozemků parc.č. 4193 –  Jiří Plačko a Jitka Plačková, 

nabídnutá cena 1,-- Kč/m2/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. 

 

Návrh usnesení č. 2/08/2015 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o pronájmu pozemků parc.č. 4193 s Jiřím Plačkem a Jitkou Plačkovou v 

předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

Hlasování : pro –   7      , proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 2/08/2015 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 3 

Hospodaření obce k 30.7.2015 

 

Hlavní činnost v Kč  
Příjmy     4 293 752,32 

Výdaje    3 974 669,68 

Rozdíl        319 082,64 

 



Hospodářská činnost v Kč  
Příjmy  1 695 788,64 

Výdaje 1 564 311,99 

Rozdíl     131 476,65 

 

Peněžní zůstatek na účtu obce: ČS Znojmo 1 033 499,94 Kč  

                                                      ČNB Brno       45 374,95 Kč  

 

Celkem zůstatek účtu obce  1 078 874,89 Kč 

 

Peněžní zůstatek na účtu HČ: 222 401,12 Kč  
 

Zůstatky úvěrových účtů v Kč  

1.úvěrový účet         - 

2.úvěrový účet     991 615,81 Kč 

3.úvěrový účet  3 905 000,00 Kč 

Celkem úvěrové účty: 4 896 615,81 Kč 

 

 

 

Návrh usnesení č. 3/08/2015 

Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce k 30.7.2015. 

 

 

 

Hlasování : pro –   7        , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č.3/08/2015 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Bod č. 4 

Rozpočtové opatření č. 6/2015  
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 6 / 2015.  

Příjmy –  120.700,- Kč 

Výdaje –  120.700,- Kč 

Financování –  0 
 
Návrh usnesení č. 4/08/2015 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.6/2015. 

 
Hlasování : pro –    7     , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č. 4/08/2015 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 5 

Žádost SDH Těšetice o příspěvek na dovybavení zásahového družstva 

Zastupitelé byli starostou informování o nutnosti schválení žádosti SDH na dovybavení zásahového družstva, 

které je nutné zrealizovat ještě v letošním roce a nelze ho nechat až na rok 2016. Starosta doporučil žádost 

schválit, neboť zřizovatelem zásahového družstva je obec.  

 

Návrh usnesení č.  5/08/2015 

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 13.700,- Kč na dovybavení zásahového družstva. 

 

Hlasování : pro –   7       , proti –     0           , zdržel se – 0        

Usnesení č. 5/08/2015 bylo schváleno. 

 

 



 

Bod č. 6  

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje OŽP– PRV JMK  

Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje OŽP – PRV JMK 

ve výši Kč 140.700,--. 

 

 

Návrh usnesení č.  6/08/2015 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje OŽP – PRV JMK a 

pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

 

Hlasování : pro –   7       , proti –     0           , zdržel se – 0        

Usnesení č. 6/08/2015 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 7 

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje OKH – JMK 

Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje OKH – JMK ve 

výši Kč 200.000,--. 

 

Návrh usnesení č.  7/08/2015 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje OKH – JMK a pověřuje 

starostu k podpisu smlouvy. 

 

Hlasování : pro –    7       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 7/08/2015 bylo schváleno. 

 

Bod č. 8 

Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce v rámci  

přímé podpory sportovních aktivit  
Zastupitelé byli seznámeni s dodatkem č.1, který poskytuje TJ Těšetice příspěvek ve výši 6 000,- Kč. Tento 

příspěvek byl schválen na zastupitelstvu dne 13.7.2015. 

 

Návrh usnesení č. 8/08/2015 

Zastupitelstvo schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce v 

rámci přímé podpory sportovních aktivit a pověřuje starostu k podpisu v předloženém znění.  

 

Hlasování : pro –   7        , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č. 8/08/2015 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 9  

Návrh na směnu pozemků – parc.č.4205, část pozemku parc.č.4204,4203,4204 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem na směnu pozemků parc.č.4205, část pozemku parc.č.4204,4203,4204. 

 

Návrh usnesení č. 9/08/2015 

Zastupitelstvo schvaluje záměr na směnu pozemků, pověřuje starostu k provedení zaměření pozemků 

parc.č.4204,4203,4204 a provedení ocenění směňovaných pozemků  a vyvěšení záměru. 

 

Hlasování : pro –   7        , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č.  9/08/2015 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod č. 10 

Návrh pojistné smlouvy na havarijní pojištění hasičského vozidla FORD Transit 

Starosta informoval zastupitele s nabídkami pojišťoven na havarijní pojištění hasičského vozidla FORD Tranzit. 

Nabídka Generali Pojišťovna a.s.  17.842,-- 

Nabídka ČSOB pojišťovna, a.s.     26.453,-- 

Nejlepší nabídka předložena od  pojišťovny Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. na částku Kč 15.785,--.   
 

 

Návrh usnesení č. 10/08/2015 
Zastupitelstvo schvaluje pojistnou smlouvu s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou na havarijní pojištění 

hasičského vozidla Ford Tranzit na částku Kč 15.785,-- v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 
Hlasování : pro –     8     , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č. 10/08/2015 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 11 

Revokace usnesení na záměr pronájmu pozemku parc.č. 3142  

Zastupitelé byli seznámeni s provedením revokace usnesení na záměr pronájmu pozemku parc.č. 3142. 

 

Návrh usnesení č.  11/08/2015 

Zastupitelstvo schvaluje revokaci usnesení na záměr pronájmu pozemku parc.č. 3142. 

 

Hlasování : pro –   6       , proti –   0            , zdržel se –1 (Worbis Pavel)           

Usnesení č. 11/08/2015 bylo schváleno. 

 

Bod č. 12 

Revokace usnesení na záměr pronájmu pozemku parc.č. 3143  

Zastupitelé byli seznámeni s provedením revokace usnesení na záměr pronájmu pozemku parc.č. 3143. 

 

Návrh usnesení č.  12/08/2015 

Zastupitelstvo schvaluje revokaci usnesení na záměr pronájmu pozemku parc.č. 3143. 

 

Hlasování : pro –   6       , proti –   0            , zdržel se –1 (Worbis Pavel)           

Usnesení č. 12/08/2015 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 13 

Revokace usnesení na záměr pronájmu pozemku parc.č. 3146  

Zastupitelé byli seznámeni s provedením revokace usnesení na záměr pronájmu pozemku parc.č. 3146. 

 

Návrh usnesení č.  13/08/2015 

Zastupitelstvo schvaluje revokaci usnesení na záměr pronájmu pozemku parc.č. 3146. 

 

Hlasování : pro –   6       , proti –   0            , zdržel se –1 (Worbis Pavel)           

Usnesení č. 13/08/2015 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 14 

Revokace usnesení na záměr pronájmu pozemku parc.č. 3269  

Zastupitelé byli seznámeni s provedením revokace usnesení na záměr pronájmu pozemku parc.č. 3269. 

 

Návrh usnesení č.  14/08/2015 

Zastupitelstvo schvaluje revokaci usnesení na záměr pronájmu pozemku parc.č. 3269. 

 

Hlasování : pro –   6       , proti –   0            , zdržel se –1 (Worbis Pavel)           

Usnesení č. 14/08/2015 bylo schváleno. 

 



 

Bod č. 15 

Revokace usnesení na záměr pronájmu pozemku parc.č. 3280  

Zastupitelé byli seznámeni s provedením revokace usnesení na záměr pronájmu pozemku parc.č. 3280. 

 

Návrh usnesení č.  15/08/2015 

Zastupitelstvo schvaluje revokaci usnesení na záměr pronájmu pozemku parc.č. 3280. 

 

Hlasování : pro –   6       , proti –   0            , zdržel se –1 (Worbis Pavel)           

Usnesení č. 15/08/2015 bylo schváleno. 

 

Bod č. 16 

Revokace usnesení na záměr pronájmu pozemku parc.č. 3284  

Zastupitelé byli seznámeni s provedením revokace usnesení na záměr pronájmu pozemku parc.č. 3284. 

 

Návrh usnesení č.  16/08/2015 

Zastupitelstvo schvaluje revokaci usnesení na záměr pronájmu pozemku parc.č. 3284. 

 

Hlasování : pro –   6       , proti –   0            , zdržel se –1 (Worbis Pavel)           

Usnesení č. 16/08/2015 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 17 

Revokace usnesení na záměr pronájmu pozemku parc.č. 3133  

Zastupitelé byli seznámeni s provedením revokace usnesení na záměr pronájmu pozemku parc.č. 3133. 

 

Návrh usnesení č.  17/08/2015 

Zastupitelstvo schvaluje revokaci usnesení na záměr pronájmu pozemku parc.č. 3133. 

 

Hlasování : pro –   6       , proti –   0            , zdržel se –1 (Worbis Pavel)           

Usnesení č. 17/08/2015 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 18 

Revokace usnesení na záměr pronájmu pozemku parc.č. 3129  

Zastupitelé byli seznámeni s provedením revokace usnesení na záměr pronájmu pozemku parc.č. 3129. 

 

Návrh usnesení č.  18/08/2015 

Zastupitelstvo schvaluje revokaci usnesení na záměr pronájmu pozemku parc.č. 3129. 

 

Hlasování : pro –   6       , proti –   0            , zdržel se –1 (Worbis Pavel)           

Usnesení č. 18/08/2015 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 19  

Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP k umístění uchazečů o zaměstnání 

Starosta obce sdělil zastupitelům, že nebyl vybrán pracovník na vedoucí údržby z důvodů nesplnění podmínek. 

Proto bude žádat o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP k umístění uchazečů o 

zaměstnání tak, aby mohl přijmout další pracovníky. 

 

Návrh usnesení č.  19/08/2015 

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP k umístění 

uchazečů o zaměstnání. 

 

Hlasování : pro –   7       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 19/08/2015 bylo schváleno. 

 

 

 



Bod č. 20  

Žádost o provedení vodovodní přípojky (H.E.) 

Zastupitelé byli seznámeni s žádostí  pana Eckerta Huberta o provedení vodovodní přípojky na parcele  č. 4142 

v katastru obce Těšetice. 

 

Návrh usnesení č.  20/08/2015 

Zastupitelstvo schvaluje provedení vodovodní přípojky dle přiloženého projektu pro pana Eckerta Huberta na 

parcele č. 4142 v katastru obce Těšetice při dodržení podmínky uvedení pozemku do původního stavu. 

 

Hlasování : pro –   7       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 20/08/2015 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 21  

Žádost o provedení vodovodní přípojky (S.M) 
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí  pana Sáblíka Miroslava o provedení vodovodní přípojky na parcele             

č. 4015/2, 4016/2, 4049 v katastru obce Těšetice z důvodu stavby rodinného domu. 

 

Návrh usnesení č.  21/08/2015 

Zastupitelstvo schvaluje provedení vodovodní přípojky dle přiloženého projektu pro pana Sáblíka Miroslava na 

parcele č. 4015/2, 4016/2, 4049 v katastru obce Těšetice při dodržení podmínky uvedení pozemku do původního 

stavu. 

 

Hlasování : pro –   7       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 21/08/2015 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 22  

Zařazení majetku obce Těšetice – zařazovací protokol č. 14/2015 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazením do majetku obce:  

Č.14/2015 – Nářezový stroj nůž 275 mm, pořizovací cena 9 590,10 Kč 

 

Návrh usnesení č. 22/08/2015 

Zastupitelstvo schvaluje zařazení majetku – zařazovací protokol č.14/2015. 

 

Hlasování : pro –  7        , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č. 22/08/2015 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 23  

Schválení účetní uzávěrky VAK Znojemsko – závěrečného účtu 2014 
Zastupitelé byli seznámeni s účetní uzávěrkou VAK Znojemsko. 

 

Návrh usnesení č.  23/08/2015 

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet VAK Znojemsko za rok 2014. 

 

Hlasování : pro –    7       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 23/08/2015 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 24  

Usnesení z jednání Valné hromady VAK Znojemsko 

Zastupitelé byli seznámeni s usnesením Valné hromady, která schvaluje účetní uzávěrku ke dni 31.12.2014, 

schvaluje závěrečný účet Svazku za r.2014 a schvaluje přistoupení obce Oslnovice. 

 

Návrh usnesení č. 24/08/2015 

Zastupitelstvo bere na vědomí usnesení z jednání Valné hromady VAK Znojemsko 

 

Hlasování : pro –   7        , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č. 24/08/2015 bylo schváleno. 



 

 

Bod č. 25 

Diskuse  

 

Žižka  

- Policie ČR odkládá šetření zapálení kontejnerů u obecního úřadu 

- Jednání s p. Šprenclem ohledně cesty ke hřbitovu 

- Smlouva prozatím nebyla podepsána – p. Jančura dal k posouzení právníkovi     

- Suť u polní cesty ke Kyjovicím bude odstraněna, již jsem se tam byl podívat       

- Stav hladiny vody ve vrtech je doposud dostačující, Vodárenská  žádné omezení neinformovala 

- Na upouštění přehrady a průtok je daný řád 

 

Nekula  

- zda František Jančura podepsal smlouvu s obcí  

- polní cesta ke Kyjovicím – koryto z panelu – někdo tam vyváží suť 

- alej za ČOV – zlomený stromek 

- pochvala za zalévání 

- ke Královské posekat trávu 

- investiční záměr              

              

Worbis 

- nejde rozumět rozhlasu 

- nahodit opadávající omítku na márnici na hřbitově 

 

Bezrouková 

- co se silnicí u dětského hřiště, která se zvedá a je a stále více může být problémem při chůzi občanů 

 

Krejčí 

- zda se zalévají stromky – ANO 

 

Večeřa 

- jaký je stav hladin vody ve vrtech  

- navrhuje, aby se na hřišti udělala z materiálu nad dílnou pergola pro muzikanty 

 

Ludvík Josef 

- proč se hasiči nesnaží v obci zřídit požární nádrž využitím koupaliště, aby mohla zásahová jednotka 

brát vodu 

- jednání s Povodím Moravy, aby byl průtok v potoce Únanovka stálý 

 

 

 

 

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 19:50 hodin. 

 

V Těšeticích dne  10.8.2015 

 

 

 

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

       Jindřich Žižka                                                                 ověřovatelé zápisu 

        starosta obce 

 

 

 

 


