
Z Á P I S  
o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 14. 12. 2015 v Těšeticích 

  
Starosta obce zahájil  11. 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. 16 – 22 

 

 

16. Termíny jednání Zastupitelstva obce v roce 2016 

17. Tříkrálová sbírka 2016 

18. Zpráva z kontroly kontrolního výboru obce Těšetice 

19. Zpráva z kontroly finančního výboru obce Těšetice 

20. Závěrkový list č. PL-20151106-279-75 

21. Nabídka správy webu (k.p) 

22. Žádost o příspěvek na akci Čertovský rej 2015 

 

 

 

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

  

Přítomni:  Ladislav Večeřa, Mgr. Jana Bezrouková, Jindřich Žižka, Pavel Worbis, Ing. Krejčí 

Miroslav, Ing.Krejčová Libuše 

 

 

                     

                              

Omluveni: 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 Pavel Worbis a 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,  

 Pavla Worbise a Ing. Libuši Krejčovou.                                                                                                             

 

Hlasování : pro –    6     , 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. Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 4270 (M.aJ.K)  

 3. Záměr na prodej pozemku parc.č. 709/2 

 4. Pozvánka na jednání valné hromady Vodovody a kanalizace Znojemsko (21.12.2015) 

 5. Zařazení majetku – zařazovací protokol č. 39/2015 

 6. Hospodaření obce k  31.10.2015 

 7. Rozpočtové opatření 9/2015 

 8. Nabídka na realizaci dětského hřiště a pořízení venkovních posilovacích fitness prvků  (Al.) 

 9. Žádost o výsadbu okrasného stromku u rodinného hrobu (D.K.) 

10. Schválení rozpočtu na rok 2016 

11. Nabídka internetových a telefonních služeb pro obec Těšetice (fa. St.) 

12. Zapůjčení informačního panelu pro měření rychlosti vozidel (E.) 

13. Předání projektové dokumentace od PK OSSENDORF – II/413, III/41316 Těšetice,průtah 

14. Výběrové řízení na ředitelku v MŠ Těšetice 

15. Informace z jednání valné hromady - DANÍŽ 

16. Termíny jednání Zastupitelstva obce v roce 2016 

17. Tříkrálová sbírka 2016 

18. Zpráva z kontroly kontrolního výboru obce Těšetice 

19. Zpráva z kontroly finančního výboru obce Těšetice 

20. Závěrkový list č. PL-20151106-279-75 

21. Nabídka správy webu (k.p) 

22. Žádost o příspěvek na akci Čertovský rej 2015 

 

 
 

Návrh usnesení č. 1/11/2015 

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

 

Hlasování : pro –  6      , proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/11/2015 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 2 

Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 4270 (M.aJ.K) 

Zastupitelé byli seznámeni s žádostí manželů Miluše a Jiřího Kolářových o odkoupení obecního pozemku 

parc.č.4270 o výměře 88 m2, který sousedí s jejich pozemkem a přes tento obecní pozemek vstupují na svůj 

pozemek. 

 
Návrh usnesení č. 2/11/2015 

Zastupitelstvo pověřuje starostu k zjištění a předložení ocenění pozemku parc.č.4270. 

 

Hlasování : pro –   6      , proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 2/11/2015 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 3 

Záměr na prodej pozemku parc.č. 709/2 

Starosta informoval zastupitele, že tento pozemek byl již dříve v nabídce k prodeji, ale prodej se neuskutelčnil. 

Proto předložil zastupitelům návrh, že nechá nyní ocenit pozemek znalcem a předloží ho zastupitelstvu 

s návrhem na prodej. 

 

 

Návrh usnesení č. 3/11/2015 

Zastupitelstvo pověřuje starostu k zjištění a předložení ocenění pozemku parc.č. 709/2. 

 



 

Hlasování : pro –   6        , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č.3/11/2015 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Bod č. 4 

Pozvánka na jednání valné hromady Vodovody a kanalizace Znojemsko (21.12.2015) 

Zastupitelé byli seznámeni s pozvánkou na jednání valné hromady Vodovody a kanalizace Znojemsko 

(21.12.2015), kde předmětem jednání je také návrh rozpočtu Svazku na rok 2016, výše členského příspěvku na 

rok 2016, cena vodného a stočného na rok 2016. 

 

Návrh usnesení č. 4/11/2015 

Zastupitelstvo bere na vědomí konání valné hromady Vodovody a kanalizace Znojemsko dne 21.12.2015 ve 

Znojmě a pověřuje starostu k účasti na tomto jednání. 

 
Hlasování : pro –    6     , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č. 4/11/2015 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 5 

Zařazení majetku obce Těšetice – zařazovací protokol č.  39/2015 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazením do majetku obce:  

Č.39/2015 – žebřík 3 x 11, pořizovací cena 3 179,00 Kč 

 

Návrh usnesení č. 5/11/2015 

Zastupitelstvo schvaluje zařazení majetku – zařazovací protokol č. 39/2015. 

 

Hlasování : pro –  6        , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č. 5/11/2015 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 6 

Hospodaření obce k 30.11.2015 

 

Hlavní činnost v Kč  
Příjmy     6 876 764,66 

Výdaje    6 384 195,92 

Rozdíl        492 568,74 

 

Hospodářská činnost v Kč  
Příjmy  2 784 396,30 

Výdaje 2 518 576,65 

Rozdíl     265 819,65 

 

Peněžní zůstatek na účtu obce: ČS Znojmo 1 181 562,44 Kč   

                                                      ČNB Brno       79 728,55 Kč  

 

Celkem zůstatek účtu obce  1 261 290,99 Kč 

 

Peněžní zůstatek na účtu HČ: 551 618,12 Kč  
 

Zůstatky úvěrových účtů v Kč  

1.úvěrový účet         - 

2.úvěrový účet     751 615,81 Kč 

3.úvěrový účet  3 885 000,00 Kč 

Celkem úvěrové účty: 4 636 615,81 Kč 

 



 

Návrh usnesení č. 6/11/2015 

Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce k 30.11.2015.  

 

 

Hlasování : pro –   6        , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č.6/11/2015 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 7 

Rozpočtové opatření č. 9/2015  
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 9/2015.  

Příjmy –  10 000,- Kč 

Výdaje – 10 000,- Kč 

Financování –  0,- Kč 
 
Návrh usnesení č. 7/11/2015 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.9/2015. 

 
Hlasování : pro –    6     , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č. 7/11/2015 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 8  

Nabídka na realizaci dětského hřiště a pořízení venkovních posilovacích fitness prvků  (Al.) 

Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou na realizaci dětského hřiště a pořízení venkovních posilovacích fitness 

prvků  od firmy Alestra s.r.o. 

 

Návrh usnesení č.  8/11/2015 

Zastupitelstvo pověřuje starostu k jednání s firmou Alestra s.r.o. a vypracování projektu na dětské hřiště a 

fitness doplňky. 

 

Hlasování : pro –   6       , proti –     0           , zdržel se – 0        

Usnesení č. 8/11/2015 bylo schváleno. 

 
 

 

Bod č. 9  

Žádost o výsadbu okrasného stromku u rodinného hrobu (D.K.) 

Zastupitelé byli seznámeni s žádostí paní Dany Kahovcové o povolení výsadby okrasného jehličnanu u 

rodinného hrobu rodiny Burešovy a Kahovcovy na místním hřbitově. 

 

Návrh usnesení č. 9/11/2015 

Zastupitelstvo schvaluje výsadbu okrasného jehličnanu u rodinného hrobu rodiny Burešovy a Kahovcovy na 

místním hřbitově za podmínky, že nebude výsadba obtěžovat sousední hroby. Pokud by tomu tak bylo, okrasný 

jehličnan musí být odstraněn majitelem hrobu, který o to požádal. 

 

 

Hlasování : pro –   6        , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č.  9/11/2015 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 10 

Schválení rozpočtu na rok 2016 

Starosta sdělil, že rozpočet byl vyvěšen na úřední desce, nebyly k němu žádné připomínky. 

 

Daňové příjmy celkem Kč 6 966 000,-  

Přijaté dotace celkem           148 300,-  



Nedaňové příjmy                  205 600,-  

Příjmy celkem                  7 319 900,-  
 

Běžné výdaje                     6 567 900,-  

Kapitálové výdaje                           0,- 

Výdaje celkem                 6 567 900,-  

 

Financování celkem           752 000,- 

 

Návrh usnesení č. 10/11/2015 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2016. 

 

 

Hlasování : pro –     6     , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č. 10/11/2015 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 11 

Nabídka internetových a telefonních služeb pro obec Těšetice (fa. St.) 

Firma STARNET, s.r.o., zastoupená panem Jaroslavem Valentou nabízí obecnímu úřadu i občanům Těšetic 

internetové a televizní připojení. Vysílač je umístěný na jedné z bytovek v obci Těšetice. Obecní úřad tuto 

možnost zatím nemůže využít, neboť je do července 2016 platná smlouva s O2.  

 

Návrh usnesení č.  11/11/2015 

Zastupitelé berou na vědomí nabídku na provozování internetových a telefonních služeb pro obec Těšetice. 

 

Hlasování : pro –   6       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 11/11/2015 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 12 

Zapůjčení informačního panelu pro měření rychlosti vozidel (E.) 

Zastupitelé byli seznámeni s možností zapůjčení informačního panelu pro měření rychlosti vozidel a ke zjištění  

dopravní vytíženosti a bezpečnosti v obci od firmy Emresort s.r.o.  

 

Návrh usnesení č.  12/11/2015 

Zastupitelé pověřují starostu k zapůjčení informačního panelu pro měření rychlosti vozidel a ke zjištění 

dopravní vytíženosti a bezpečnosti v obci Těšetice. 

 

 

Hlasování : pro –   6       , proti –   0            , zdržel se – 0          

Usnesení č. 12/11/2015 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 13 

Předání projektové dokumentace od PK OSSENDORF – II/413, III/41316 Těšetice,průtah 

Zastupitelé byli seznámeni s předáním projektové dokumentace od PK OSSENDORF – II/413, III/41316 

Těšetice,průtah. 

 

Návrh usnesení č.  13/11/2015 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty o předání projektové dokumentace od firmy PK Ossendorf. 

 

 

Hlasování : pro –   6       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 13/11/2015 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 14 

Výběrové řízení na ředitelku v MŠ Těšetice 



Na výběrové řízení na ředitele/ ředitelku MŠ Těšetice se do  20.11.2015 nepřihlásil žádný zájemce, proto bylo 

výběrové řízení prodlouženo, nabídky se předkládají uchazeči do  5.1.2016. 

 

Návrh usnesení č.  14/11/2015 

Zastupitelstvo bere na vědomí prodloužení výběrového řízení na ředitele/ředitelku MŠ Těšetice. 

 

Hlasování : pro –   6       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 14/11/2015 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 15 

Informace z jednání valné hromady - DANÍŽ 

Zastupitelé byli seznámeni s informacemi z jednání valné hromady DANÍŽ konané 8.12.2015 v Kuchařovicích. 

Předmětem jednání bylo mimo jiné prominutí platby členského příspěvku všem obcím SZVO DANÍŽ pro rok 

2016. 

 

Návrh usnesení č.  15/11/2015 

Zastupitelstvo bere na vědomí informace z jednání valné hromady – DANÍŽ konané 8.12.2015. 

 

Hlasování : pro –   6       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 15/11/2015 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 16 

Termíny jednání Zastupitelstva obce v roce 2016 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem termínů jednání zastupitelstva obce Těšetice v roce 2016, která se budou 

konat každou druhou středu v měsíci. 

 

Leden          13.01.2016   18:00 hodin  

Únor            10.02.2016   18:00 hodin  

Březen         09.03.2016   18:00 hodin  

Duben         13.04.2016    18:00 hodin  

Květen        11.05.2016    18:00 hodin  

Červen        08.06.2016    18:00 hodin  

Červenec    13.07.2016     18:00 hodin  

Srpen          10.08.2016    18:00 hodin  

Září             14.09.2016    18:00 hodin  

Říjen           12.10.2016    18:00 hodin  

Listopad      09.11.2016    18:00 hodin  

Prosinec      14.12.2016    18:00 hodin 

 

 

Návrh usnesení č.  16/11/2015 

Zastupitelstvo schvaluje termíny jednání Zastupitelstva obce v roce 2016. 

 

Hlasování : pro –   6       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 16/11/2015 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 17 

Tříkrálová sbírka 2016 

Zastupitelé byli seznámeni s konáním Tříkrálové sbírky v obci Těšetice, která proběhne  9.ledna 2016 od 14:00 

hodin. 

 

Návrh usnesení č.  17/11/2015 

Zastupitelstvo bere na vědomí konání Tříkrálové sbírky 2016. 

 

Hlasování : pro –   6       , proti –   0            , zdržel se – 0           



Usnesení č. 17/11/2015 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 18 

Zpráva z kontroly kontrolního výboru obce Těšetice 

Kontrolní výbor provedl dvě kontroly: 

1. Kontrola usnesení podle čtvrtletí 

2. Kontrola rekonstrukce sportovního areálu 

V obou případech byly zjištěny některé nedostatky, které byly předány starostovi obce k odstranění. 

 

Návrh usnesení č.  18/11/2015 

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru a pověřuje starostu k odstranění nedostatků zjištěných 

při kontrole. 

 

Hlasování : pro –   6       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 18/11/2015 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 19 

Zpráva z kontroly finančního výboru obce Těšetice 

Finanční kontrola provedla dvě kontroly: 

1. Hospodaření obce a jídelny za období duben – říjen 2015 

2. Hospodaření MŠ za rok 2015 (leden – říjen 2015) 

Nebyly zjištěny žádné nedostatky.  

Opakovaný návrh k projednání: Snížení tarifu O2 u telefonu v mateřské školce. 

 

 

Návrh usnesení č.  19/11/2015 

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu finančního výboru. 

 

Hlasování : pro –   6       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 19/11/2015 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 20 

Závěrkový list č. PL-20151106-279-75 

Zastupitelé byli seznámeni se Závěrkovým listem č. PL-20151106-279-75 pro burzovní obchody s plynem  v 

rámci sdružených služeb dodávky plynu, který stanovuje dodací podmínky. 

 

 

Návrh usnesení č.  20/11/2015 

Zastupitelstvo bere na vědomí závěrkový list pro burzovní obchody s plynem v rámci sdružených služeb 

dodávek plynu. 

 

Hlasování : pro –   6       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 20/11/2015 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 21 

Nabídka správy webu (k.p) 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou pana Petra Kompase (vytvořil webové stránky obce) na správu webu 

obce. 

 

Návrh usnesení č.  21/11/2015 

Zastupitelstvo pověřuje starostu k jednání s panem Kompasem a předložit konkrétní nabídku na správu webu. 

 

Hlasování : pro –   6       , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 21/11/2015 bylo schváleno. 

 



 

Bod č. 22 

Žádost o příspěvek na akci Čertovský rej 2015 

Zastupitelé byli seznámeni s žádostí TJ Těšetice o příspěvek ve výši  3 500,- Kč na akci Čertovský rej, kterou 

fotbalisti uspořádali  5.12.2015. 

 

Návrh usnesení č.  22/11/2015 

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na akci Čertovský rej 2015 ve výši 3 500,- Kč. 

 

Hlasování : pro –   5       , proti –   1 (Worbis)            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 22/11/2015 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 23 

Diskuse  

 

Žižka 

 Žádosti o stavební místa  

 SPÚ – Suchohrdly – komplexní pozemková úprava 

 Nabídka do obecní kuchyně od firmy Chevron na nákup nerezových stolů a polic 

 zpravodaj 

 

Večeřa 

 větve u Hostanu na obecním pozemku stále leží, nikdo z Pomony o ničem neví 

 Žižka: Domluvím se s panem Bezroukem, jak to bylo domluvené v Pomoně 

 Svítí světlo ve vodárně u hřiště 

 Žižka: Zavolám a zařídím to 

 

Krejčí 

 Bude vánoční koncert? 

 Žižka: Ano, 27.12. v 18:00 hodin v kostele v Těšeticích 

 

Worbis 

 Bliká světlo před mým domem 

  

 

 

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 21:30 hodin. 

 

V Těšeticích dne  14.12.2015 

 

 

 

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

       Jindřich Žižka                                                                 ověřovatelé zápisu 

        starosta obce 

 


