ZÁPIS
o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,
konaného dne 12. 10. 2015 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. 11 – 14
11. Zrušení směrnice č.1/2015 pro nakládání s pozemky a majetkem obce Těšetice
12. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2016 (Charita Znojmo)
13. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.134/2015
14. Informace z jednání se SUS Znojmo a PK Osendorf a OÚ Těšetice
a že je přítomno 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni:

Omluveni:

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

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 Pavel Worbis a Ing. Zdeněk Nekula, 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 Ing. Zdeňka Nekulu.
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 směnu pozemků parc.č. 4205, část pozemku č. 4202,4203,4204

3. Hospodaření obce 31.08.2015, 30.9.2015
4. Rozpočtové opatření 07/2015
5. Informace z dílčího přezkoumání hospodaření obce Těšetice, okres Znojmo
6. Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP_2015_123281
(OSA)
7. Zařazovací protokol č. 15-17/2015
8. Žádost o možnost sídla v MŠ Těšetice pro Spolek rodičů
9. Osvobození od placení poplatku za komunální odpad (S.R.)
10. Projednání změn ve znění smlouvy na směnu pozemků (OÚ,J.F.)
11. Zrušení směrnice č.1/2015 pro nakládání s pozemky a majetkem obce Těšetice
12. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2016 (Charita Znojmo)
13. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.134/2015
14. Informace z jednání se SUS Znojmo a PK Osendorf a OÚ Těšetice
15. Diskuse
Návrh usnesení č. 1/09/2015
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 1/09/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Schválení smlouvy na směnu pozemků parc.č. 4205, část pozemku č. 4202,4203,4204
Paní Marie Dufková vlastní pozemek č.4198 o výměře 342 m² v katastru obce Těšetice a nabízí tento pozemek
obci ke směně za pozemky parc.č. 4205, část pozemku č. 4202,4203,4204. Pro obec je tato nabídka přijatelná,
neboť touto směnou získá zcelení obecních pozemků.
Návrh usnesení č. 2/09/2015
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu na směnu pozemků parc.č. 4205, část pozemků č. 4202, 4203, 4204 s paní
Marií Dufkovou v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 2/09/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 3
Hospodaření obce k 31.8.2015
Hlavní činnost v Kč
Příjmy 4 722 413,07
Výdaje 4 316 842,41
Rozdíl
405 570,66
Hospodářská činnost v Kč
Příjmy 1 921 109,92
Výdaje 1 780 374,80
Rozdíl 140 735,12
Peněžní zůstatek na účtu obce: ČS Znojmo 1 112 399,56 Kč
ČNB Brno
53 963,35 Kč
Celkem zůstatek účtu obce 1 166 362,91 Kč
Peněžní zůstatek na účtu HČ: 404 456,00 Kč
Zůstatky úvěrových účtů v Kč
1.úvěrový účet
-

2.úvěrový účet 931 615,81 Kč
3.úvěrový účet 3 900 000,00 Kč
Celkem úvěrové účty: 4 831 615,81 Kč
Hospodaření obce k 30.9.2015
Hlavní činnost v Kč
Příjmy 5 526 592,31
Výdaje 5 274 983,91
Rozdíl
251 608,40
Hospodářská činnost v Kč
Příjmy 2 230 974,30
Výdaje 2 044 173,45
Rozdíl 186 800,85
Peněžní zůstatek na účtu obce: ČS Znojmo 948 848,90 Kč
ČNB Brno
62 551,75 Kč
Celkem zůstatek účtu obce 1 011 400,65 Kč
Peněžní zůstatek na účtu HČ: 338 541,00 Kč
Zůstatky úvěrových účtů v Kč
1.úvěrový účet
2.úvěrový účet 871 615,81 Kč
3.úvěrový účet 3 895 000,00 Kč
Celkem úvěrové účty: 4 766 615,81 Kč

Návrh usnesení č. 3/09/2015
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce k 31.8.2015 a k 30.9.2015.

Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č.3/09/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
Rozpočtové opatření č. 7/2015
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 7 / 2015.
Příjmy – 226 300,Výdaje – 226 300,Financování – 0,Návrh usnesení č. 4/09/2015
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.7/2015.
Hlasování : pro – 5 , proti – 0
Usnesení č. 4/09/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 5
Informace z dílčího přezkoumání hospodaření obce Těšetice, okres Znojmo
30. září 2015 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce Těšetice. Přezkoumání provedli Ing. Zdeněk
Vejvalka a Bc. Veronika Rychlá z Krajského úřadu JMK, odboru kontrolního a právního – oddělení přezkumu
obcí. Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Návrh usnesení č. 5/09/2015
Zastupitelstvo bere na vědomí informace z provedené kontroly hospodaření obce Těšetice. Kontrola proběhla
s výsledkem – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 5/09/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP_2015_123281 (OSA)
Starosta předložil zastupitelstvu smlouvu o veřejném provozování hudebních děl, která se týká večerní zábavy na
posvícení. Obec uhradí autorskou odměnu ve výši 604,00 Kč.
Návrh usnesení č. 6/09/2015
Zastupitelstvo schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl VP_2015_123281 (OSA)
v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 6/09/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 7
Zařazení majetku obce Těšetice – zařazovací protokol č. 15 - 17/2015
Zastupitelé byli seznámeni se zařazením do majetku obce:
Č.15/2015 – hadice B 75 zásahová 10m, pořizovací cena 1 202,74 Kč
Č.16/2015 – hadice B 75 zásahová 10m, pořizovací cena 1 202,74 Kč
Č.17/2015 – hasicí přístroj sněhový, pořizovací cena 1 452,00 Kč
Návrh usnesení č. 7/09/2015
Zastupitelstvo schvaluje zařazení majetku – zařazovací protokol č.15 - 17/2015.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 7/09/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Žádost o možnost sídla v MŠ Těšetice pro Spolek rodičů
Paní ředitelka Mgr. Lea Šmikmátorová předložila zastupitelstvu žádost o svolení, aby mohl mít Spolek rodičů při
MŠ Těšetice své sídlo v budově MŠ Těšetice.
Návrh usnesení č. 8/09/2015
Zastupitelstvo schvaluje pro spolek rodičů při MŠ Těšetice mít sídlo v MŠ Těšetice.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 8/09/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 9
Osvobození od placení poplatku za komunální odpad (S.R.)
Paní Renata Schystalová žádá zastupitelstvo o osvobození od placení poplatku za komunální odpad z důvodu
trvalého pobytu v Rakousku.
Návrh usnesení č. 9/09/2015
Zastupitelstvo schvaluje osvobození od placení poplatku za komunální odpad paní Renatě Schystalové z důvodu
trvalého pobytu mimo území ČR.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 9/09/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 10
Projednání změn ve znění smlouvy na směnu pozemků (OÚ,J.F.)
Starosta informoval zastupitele o novém projednání znění smlouvy o směně pozemků mezi obcí a p. Jančurem
F.. Smlouva nebyla dosud podepsána z důvodu nesouhlasu se zněním smlouvy. Zastupitelé se vyjádřili ke změně
znění smlouvy negativně a navrhli ponechat v původním znění schváleném ze dne 8.6.2015, č.usnesení
09/06/2015.
Návrh usnesení č. 10/9/2015
Zastupitelstvo zamítá žádost pana Františka Jančury a nechává v platnosti usnesení ze dne 8.6.2015, č.usnesení
09/06/2015.
Hlasování : pro – 5 , proti – 0
Usnesení č. 10/9/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 11
Zrušení směrnice č.1/2015 pro nakládání s pozemky a majetkem obce Těšetice
Starosta informoval zastupitele o návrhu na zrušení směrnice č.1/2015 pro nakládání s pozemky a majetkem
obce Těšetice a toto nechat na projednávání a rozhodnutí konkrétních případů na zastupitelstvu obce Těšetice.
Návrh usnesení č. 11/09/2015
Zastupitelstvo schvaluje zrušení směrnice č.1/2015 pro nakládání s pozemky a majetkem obce a vyhrazuje si
právo projednat a schvalovat pohyb nakládání s pozemky a majetkem obce na zasedání zastupitelstva obce
Těšetice.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 11/09/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 12
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2016 (Charita Znojmo)
Oblastní Charita Znojmo žádá o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2016 pro charitní sociální a zdravotní
službu.
Návrh usnesení č. 12/09/2015
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2016 ve výši 2 000 Kč pro Charitu Znojmo,
která bude využita na pečovatelskou službu. Tuto službu využívají i občané Těšetic.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 12/09/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 13
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.134/2015
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je vlastníkem pozemků č.parc.387/20
(ostatní plocha, využití: ostatní komunikace), č.parc. 387/21 (ostatní plocha, využití: ostatní komunikace), které
nabízí obci k bezúplatném převodu.
Žádost doručena obci 12.10.2015, urgentní projednání.
Návrh usnesení č. 13/09/2015
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.134/2015
mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a obcí Těšetice.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 13/09/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 14
Informace z jednání se SUS Znojmo a Projekční Kancelář Osendorf a OÚ Těšetice
Starosta informoval zastupitele o situaci okolo průtahu obcí. Z jednání mezi SUS Znojmo a Projekční kanceláří
Osendorf a OÚ Těšetice vyplynulo nepokračovat ve spolupráci s fa PK Osendorf a dále pokračovat v projektu
ve spolupráci s fa SUS Znojmo.
Návrh usnesení č. 14/09/2015
Zastupitelstvo schvaluje ukončení spolupráce s PK Osendorf a pověřuje starostu pokračovat v projektu nadále
ve spolupráci se SUS Znojmo.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 14/09/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 15
Diskuse
Žižka
- financování systému IDS JMK na rok 2016 – 50,- Kč za 1 obyvatele, tedy 29 150,- Kč za 583
obyvatel
- p. Roháčková – nabízí venkovní fitness prvky
- Zuzana Krbálková – žádost o stavební pozemek v obci Těšetice
- Hrubý náčrt kulturního domu (Ing. Čeleda), 2 etapy dostavby
- Územní studie – bytová výstavba na Staré vinici
- fotbalisté se podíleli na rekonstrukci budovy pro sportovce – zbouráním sádrokartonové zdi,
výmalba, pořízení žaluzií, pořízení nových schodů
- pořízení nového kotle ve školce
- nutnost pořízení nových radiátorů ve školce a OÚ
Večeřa
– Jaká je spotřeba elektřiny, vodné stočné a plynu na obecních budovách? ( Žižka – bude doloženo po
vyúčtování)
– Proč se s obecním traktůrkem nesečou rovné plochy? ( Žižka – není obsluha s ŘP, pracovník VPP ho
nemůže obsluhovat)
Worbis
– Hasiči děkují obci za spolupořádání akce svěcení praporu a hasičského auta, dále předkládají obci své
výdaje na tuto akci
– Na hřbitově před márnicí leží už dlouho starý pomník
– Kdy budou zaasfaltované části cest, na kterých proběhly opravy kanalizací? (Žižka- již v řešení, ale
znovu zaurguji)

Nekula
– Bude se sázet alej? (Žižka – u státní silnice budou kácet ořechy, dostaneme náhradní výsadbu, výsadba
aleje Prosiměřice – Těšetice není zatím domluvena)
– Možno vysázet javorovou alej kolem betonky (Žižka – objednáme, uděláme výsadbu po domluvě s
POMONOU)
– U ČOV – domluvit náhradní užívání s Pomonou a provést výsadbu stromů třeba tam
– Zjistit, zda je možné koupit 2 větší plechové kompostéry přes obec (tak by mohla být sleva), které si
bude možno odkoupit
Bezrouková
– Pozvánka na dýňovou stezku 30.10.2015
– Informace o úbytku dětí ve školce

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 21:15 hodin.
V Těšeticích dne 12.10.2015

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

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

