ZÁPIS
o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,
konaného dne 9. 11. 2015 v Těšeticích
Starosta obce zahájil 10. 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. 13 – 19
13. Plán inventur
14. Provedení kontroly kontrolním výborem
15. Opatření přijatá na základě šetření ČSI
16. Pozvánka na Valnou hromadu MAS
17. Plán investic
18. Závěrečné projednání směny pozemků (J.F.)
19. Provedení kontroly MŠ finančním výborem

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

Omluveni:

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

Ing. Zdeněk Nekula,

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 Ladislav Večeřa a Ing. Miroslav Krejčí, 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,
Ladislava Večeřu a Ing. Miroslava Krejčího.
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. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Znojemské vinařství, z.s. na období 2014-2020
3. Žádost o odkoupení obecního pozemku č.parc. 709/2
4. Žádost o odkoupení obecního pozemku č.parc. 709/29
5. Zařazení majetku - zařazovací protokoly č. 18/2015-38/2015
6. Smlouva o umístění a provozování kontejnerů – sběr oděvů, obuvi a textilu – (TE)
7. Hospodaření obce k 31.10.2015
8. Rozpočtové opatření 8/2015
9. Schválení smlouvy o dílo – územní studie Těšetice – bydlení, severozápadní okraj obce – (ing. JP)
10. Žádost o poskytnutí peněžitého daru na zřízení Babyboxu– Darovací smlouva - STATIM, z.s.
11. Návrh rozpočtu na rok 2016
12. Plán zimní údržby
13. Plán inventur
14. Provedení kontroly kontrolním výborem
15. Opatření přijatá na základě šetření ČSI
16. Pozvánka na Valnou hromadu MAS
17. Plán investic
18. Závěrečné projednání směny pozemků (J.F.)
19. Provedení kontroly MŠ finančním výborem
20. Diskuse

Návrh usnesení č. 1/10/2015
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 1/10/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Znojemské vinařství, z.s. na období 20142020
Starosta seznámil zastupitele se zápisem z jednání Valné hromady MAS Znojemské vinařství, z.s. a také
předložil ke schválení Strategii komunitně vedeného místního rozvoje.
Návrh usnesení č. 2/10/2015
Zastupitelstvo Obce souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční
skupiny MAS Znojemské vinařství, z.s. na období 2014-2020 na svém správním území.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 2/10/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 3
Žádost o odkoupení obecního pozemku č.parc. 709/2
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí Mgr. Lenky Korseltové o odkoupení obecního pozemku č.parc. 709/2 o
výměře 393 m2.
Návrh usnesení č. 3/10/2015
Zastupitelstvo zamítá žádost Mgr. Lenky Korseltové o odkoupení obecního pozemku č.parc. 709/2 o výměře
393 m2.

Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č.3/10/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
Žádost o odkoupení obecního pozemku č.parc. 709/29
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí Mgr. Lenky Korseltové o odkoupení obecního pozemku č.parc. 709/29.
Návrh usnesení č. 4/10/2015
Zastupitelstvo zamítá žádost Mgr. Lenky Korseltové o odkoupení obecního pozemku č.parc. 709/29.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 4/10/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 5
Zařazení majetku obce Těšetice – zařazovací protokol č. 18 - 38/2015
Zastupitelé byli seznámeni se zařazením do majetku obce:
Č.18/2015 – PC LYNX MS EASY, pořizovací cena 25 304,00 Kč
Č.19/2015 – přilba PAB FIRE 03 luminiscenční čirý štít, pořizovací cena 4 318,48 Kč
Č.20/2015 – přilba PAB FIRE 03 luminiscenční čirý štít, pořizovací cena 4 318,48 Kč
Č.21/2015 – přilba PAB FIRE 03 luminiscenční čirý štít, pořizovací cena 4 318,48 Kč
Č.22/2015 – přilba PAB FIRE 03 luminiscenční čirý štít, pořizovací cena 4 318,48 Kč
Č.23/2015 – přilba PAB FIRE 03 luminiscenční čirý štít, pořizovací cena 4 318,48 Kč
Č.24/2015 – přilba PAB FIRE 03 luminiscenční čirý štít, pořizovací cena 4 318,48 Kč
Č.25/2015 – přilba PAB FIRE 03 luminiscenční čirý štít, pořizovací cena 4 318,48 Kč
Č.26/2015 – přilba PAB FIRE 03 luminiscenční čirý štít, pořizovací cena 4 318,48 Kč
Č.27/2015 – přilba PAB FIRE 03 luminiscenční čirý štít, pořizovací cena 4 318,48 Kč
Č.28/2015 – rukavice zásahové Tiffany, pořizovací cena 1 044,12 Kč
Č.29/2015 – rukavice zásahové Tiffany, pořizovací cena 1 044,12 Kč
Č.30/2015 – rukavice zásahové Tiffany, pořizovací cena 1 044,12 Kč
Č.31/2015 – rukavice zásahové Tiffany, pořizovací cena 1 044,12 Kč
Č.32/2015 – rukavice zásahové Tiffany, pořizovací cena 1 044,12 Kč
Č.33/2015 – rukavice zásahové Tiffany, pořizovací cena 1 044,12 Kč
Č.34/2015 – obuv zásahová Lukov Basic, pořizovací cena 3 867,10 Kč
Č.35/2015 – obuv zásahová Lukov Basic, pořizovací cena 3 867,10 Kč
Č.36/2015 – obuv zásahová Lukov Basic, pořizovací cena 3 867,10 Kč
Č.37/2015 – zásahový oblek FIREGUARD STRONG, pořizovací cena 13 700,00 Kč
Č.38/2015 – automatická pračka, pořizovací cena 4 684,30 Kč
Návrh usnesení č. 7/10/2015
Zastupitelstvo schvaluje zařazení majetku – zařazovací protokol č.18 - 38/2015.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 7/10/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Smlouva o umístění a provozování kontejnerů – sběr oděvů, obuvi a textilu – (TE)
V obci před obecním úřadem byl umístěn nový jeden kontejner na textil od firmy TextilEco a.s. Obec za tuto
službu obdrží odměnu 600,- Kč za rok.

Návrh usnesení č. 6/10/2015
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o umístění a provozování kontejnerů na textil uzavřenou mezi obcí Těšetice a
firmou TextilEco a.s. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 6/10/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 7
Hospodaření obce k 31.10.2015
Hlavní činnost v Kč
Příjmy 6 211 289,09
Výdaje 5 673 224,36
Rozdíl
538 064,73
Hospodářská činnost v Kč
Příjmy 2 570 921,43
Výdaje 2 273 796,90
Rozdíl 297 124,53
Peněžní zůstatek na účtu obce: ČS Znojmo 1 226 716,83 Kč
ČNB Brno
71 140,15 Kč
Celkem zůstatek účtu obce 1 297 856,98 Kč
Peněžní zůstatek na účtu HČ: 428 078,48 Kč
Zůstatky úvěrových účtů v Kč
1.úvěrový účet
2.úvěrový účet 811 615,81 Kč
3.úvěrový účet 3 890 000,00 Kč
Celkem úvěrové účty: 4 701 615,81 Kč
Návrh usnesení č. 3/10/2015
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce k 31.10.2015.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č.3/10/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Rozpočtové opatření č. 8/2015
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 8/2015.
Příjmy – 126 000,- Kč
Výdaje – 126 000,- Kč
Financování – 0,- Kč
Návrh usnesení č. 8/10/2015
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.8/2015.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 8/10/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 9
Schválení smlouvy o dílo – územní studie Těšetice – bydlení, severozápadní okraj obce – (ing. JP)
Ing. arch. JaroslavPoláček zpracovává územní studii pro bydlení v severozápadním okraji obce, kde budou
vytvořeny nové stavební parcely pro bydlení včetně zasítění. Termín zpracování studie je do 15.2.2016.
Návrh usnesení č. 9/10/2015
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Těšetice a Ing. arch.Jaroslavem Poláčkem na územní studii
Těšetice – bydlení, severozápadní okraj obce v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 9/10/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 10
Žádost o poskytnutí peněžitého daru na zřízení Babyboxu– Darovací smlouva - STATIM, z.s.
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o poskytnutí peněžitého daru na zřízení Babyboxu v Břeclavi od společnosti
Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s.
Návrh usnesení č. 10/10/2015
Zastupitelstvo zamítá žádost o poskytnutí peněžitého daru zřízení Babyboxu v Břeclavi od společnosti Babybox
pro odložené děti – STATIM, z.s.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 10/10/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 11
Návrh rozpočtu na rok 2016
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu obce Těšetice na rok 2016.
Daňové příjmy celkem Kč 6 966 000,Přijaté dotace celkem
148 300,Nedaňové příjmy
205 600,Příjmy celkem
7 319 900,Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Financování celkem

6 567 900,0,6 567 900,752 000,-

Návrh usnesení č. 11/10/2015
Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu na rok 2016.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 11/10/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 12
Plán zimní údržby
Zastupitelé byli seznámeni s plánem zimní údržby místních komunikací pro obec Těšetice platný od 10.11.2015
– 31.3.2016.
Návrh usnesení č. 12/10/2015
Zastupitelstvo schvaluje plán zimní údržby místních komunikací pro obec Těšetice platný od 10.11.2015 –
31.3.2016.

Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 12/10/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Od bodu č.13 byl přítomen Ing. Zdeněk Nekula.
Bod č. 13
Plán inventur
Od 1.12.2015 do 31.1.2016 bude provedena inventura obecního majetku. Inventární komise je ve složení:
Předseda: Mgr.Jana Bezrouková
Členové: Ing. Zdeněk Nekula, Ladislav Večeřa, Pavel Worbis, Ing. Miroslav Krejčí, Ing. Libuše Krejčová, Věra
Nováková
Z této inventury bude pořízen Inventurní soupis majetku.
Návrh usnesení č. 13/10/2015
Zastupitelstvo schvaluje plán inventur.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 13/10/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 14
Provedení kontroly kontrolním výborem
Starosta žádá kontrolní výbor o provedení kontroly v MŠ (rekonstrukce – zbourání zdi), rekonstrukce
sportovního areálu, kontroly usnesení zastupitelstev.
Návrh usnesení č. 14/10/2015
Zastupitelstvo žádá kontrolní výbor o provedení kontrol.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 14/10/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 15
Opatření přijatá na základě šetření ČSI
Ředitelka MŠ Mgr.Lea Šmikmátorová předložila zastupitelstvu informaci o odstranění nedostatků, které
vyplynuly z šetření ČŠI v lednu 2015. Mgr. Lea Šmikmátorová na vlastní žádost složila funkci ředitelky
mateřské školy, byla ji navržena změna zařazení na učitelku MŠ, kterou odmítla. Následně podepsala dohodu o
ukončení pracovního poměru ke dni 31.12.2015. Zastupující ředitelkou byla určena Marie Horáková. Byl
vyhlášen nový konkurs na pozici ředitelky mateřské školy. Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě do
20.11.2015.
Návrh usnesení č. 15/10/2015
Zastupitelstvo bere na vědomí informace o opatřeních přijatých na základě šetření ČŠI a informace z mateřské
školy.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 15/10/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 16
Pozvánka na Valnou hromadu MAS
Starosta seznámil zastupitelé s pozvánkou na Valnou hromadu MAS, která se koná v úterý 10.11.2015
v Prosiměřicích. Budou se projednávat Stanovy znojemského vinařství, aktivity v oblasti vzdělávání.

Návrh usnesení č. 16/10/2015
Zastupitelstvo pověřuje starostu k účasti na Valné hromadě MAS.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 16/10/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 17
Plán investic
Starosta předložil zastupitelstvu plán investic:
- Dostavba kulturního domu – 2 etapy
- Příprava pozemků pro bydlení ( zasíťování, silnice) – severozápadní okraj obce
- Průtah obcí
Návrh usnesení č. 17/10/2015
Zastupitelstvo bere na vědomí plán investic.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 17/10/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 18
Závěrečné projednání směny pozemků (J.F.)
Starosta předložil zastupitelům připomínky p. F. Jančury k doplnění smlouvy o směně pozemků. Po diskusi a
připomínkách k řešení směny pozemků a návrzích, zastupitelé ponechali v platnosti původní znění smlouvy
Návrh usnesení č. 18/10/2015
Zastupitelstvo zamítá zapracování připomínek do znění smlouvy o směně pozemků mezi Obcí Těšetice s p. F.
Jančurou a nechává s konečnou platností smlouvu schválenou ze dne 08.06.2015 usnesením 09/06/2015.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 18/10/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 19
Provedení kontroly MŠ finančním výborem
Starosta žádá finanční výbor o provedení kontroly v mateřské školce.
Návrh usnesení č. 19/10/2015
Zastupitelstvo žádá finanční výbor o provedení kontroly v MŠ.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 19/10/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 20
Diskuse
Žižka






Dodán nový kontejner na bílé sklo
Společný nákup energií ( elektřina a plyn) na burze – dodavatel je EON
Seznam občanů, kteří ještě nezaplatili poplatky za popelnice (jsou tam i dluhy z předešlých let) – dlužná
částka je ve výši 53 863,- Kč
Seznam občanů, kteří ještě nezaplatili poplatky za psa (jsou tam i dluhy z předešlých let) – dlužná částka
je 1 550,- Kč
Výsadba stromů u panelové cesty k Hostanu po pravé straně (švestky, třešně)

Večeřa
 Světlo ke hřbitovu nesvítí.
 Žižka: Oslovím elektrikáře p. Jedličky. Také nesvítí světlo u domu Ryšavých
Krejčí





Kdy bude vánoční strom?
Bezrouková: Ano, 29.11. od 16:00 hodin
Tichý Stanislav chodí stále se psem na volno
Žižka: Bylo to s ním řešeno 3x ústně, obdržel i písemné vyrozumění

Bezrouková
 Nebezpečný odpad 14.11.2015 u obecního úřadu 14:05 – 15:00 hodin
 Rozsvěcování vánočního stromu – 29.11.2015 od 16:00 hodin, vánoční strom bude od p. Šimákové, kácet
se bude asi 21.11.
 Pokácení máje je třeba do čertů
 Schůzka se složkami obce – domluva na akcích obce na rok 2016
 Srovnání cen energií na obecních budovách
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 21:00 hodin.
V Těšeticích dne 9.11.2015

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

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

