
Z Á P I S  
o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 9. 2. 2015 v Těšeticích 

  
Starosta obce zahájil  2. 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. 21 -27 

 

21. Žádost o finanční příspěvek na masopust (SDH Těšetice) 

22. Schválení inventarizační zprávy za rok 2014 

23. Těšetický košt 2015 – 12. ročník 14.3.2015 

24. Zařazení dlouhodobého majetku – zařazovací protokol č.48/2014 – 50/2014 

25. Výsledky průzkumu trhu „Nákup dopravního automobilu“ 

26. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN – 014130007480/013 

27. Podání žádosti o dotaci pro vystrojení zásahové jednotky SDH Těšetice 

 

 

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

  

Přítomni:  Ing. Miroslav Krejčí, Ing. Zdeněk Nekula, Ing. Libuše Krejčová, Ladislav Večeřa,  

                             Mgr. Jana Bezrouková, Pavel Worbis, Jindřich Žižka                         

             

Omluveni:        

 

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.Zdeňka Nekulu a Ing. Libuši Krejčovou. 

 

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 dodatku č.1 ke zřizovací listině č.j.: 0222/2009/Tě ze dne 27.10.2009 Mateřská  

škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace  

3. Rozpočtové opatření č. 01/2015  

4. Hospodaření obce k 31.12.2014  

5. Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje - MŠ Těšetice – výplně otvorů  

6. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet”  

7. Předložení nabídky tiskárny vhodné pro účely OÚ Těšetice  

8. Žádost o odkoupení části pozemku par.č. 3479 (větrolam) a pozemku par.č. 3441 (V.Š)  

9. Žádost o směnu pozemků (par.č. 3116, 3119, 3122 a 3124) za část pozemku par.č. 4142 (P.V.)  

10. Vyřazení majetku obce Těšetice - vyřazovací protokol č. 8-9/2014  

11. Usnesení z jednání valné hromady zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace  

Znojemsko konané dne 18.12.2014  

12. Žádost o věcný dar či finanční příspěvek do tomboly - ples ZŠ Prosiměřice  

13. Žádost o pronájem pozemku par.č. 3285 (A.V.)  

14. Vyúčtování dotace za rok 2014 a návrh na převod zisku do rezervního fondu výsledku  

hospodaření (MŠ Těšetice)  

15. Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce v rámci přímé podpory  

sportovních aktivit na rok 2015 – TJ Těšetice  

16. Obecně závazná vyhláška obce Těšetice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,  

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním  

odpadem na území obce Těšetice  

17. Návrh na směnu pozemků par.č. 3996, 4024 (obec) a par.č. 4021 (F.J.)  

18. Žádost o pronájem pozemků par.č. 4088, 4089, 4099, 4050, 4116, 4170, 4108, 4109, 4114 (A.)  

19. Žádost o odkoupení pozemku par.č. 4278 (H.O.)  

20. Žádost o odkoupení pozemku par.č. 3441 a části pozemku par.č. 3431 (V.a J.B.)  

21. Žádost o finanční příspěvek na masopust (SDH Těšetice) 

22. Schválení inventarizační zprávy za rok 2014 

23. Těšetický košt 2015 – 12. ročník 14.3.2015 

24. Zařazení dlouhodobého majetku – zařazovací protokol č.48/2014 – 50/2014 

25. Výsledky průzkumu trhu „Nákup dopravního automobilu“ 

26. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN – 014130007480/013 

27. Podání žádosti o dotaci pro vystrojení zásahové jednotky SDH Těšetice 

28. Diskuse 

 

 

Návrh usnesení č. 1/02/2015 

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

 

Hlasování : pro –   7      , proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/02/2015 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 2 

Schválení dodatku č.1 ke zřizovací listině č.j.: 0222/2009/Tě ze dne 27.10.2009 Mateřská  

škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace 
Starosta předložil zastupitelstvu dodatek ke zřizovací listině, který upravuje: 

-  úplný název, zařazení do okresu a identifikační číslo zřizovatele 

-  název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace 

 -  umožňuje stravování zaměstnanců v MŠ 

 

 
Návrh usnesení č. 2/02/2015 
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č.1 ke zřizovací listině č.0222/2009/Tě ze dne 27.10.2009 Mateřská škola, 

Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace 

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



Usnesení č. 2/02/2015 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 3 

Rozpočtové opatření č. 01/2015 

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 01 / 2015.  

Příjmy – zvýšení 0,-- Kč  

Výdaje – zvýšení 0,-- Kč  

Financování – zvýšení 0,--Kč 

 

 

Návrh usnesení č.  3/02/2015  

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.01/2015. 

 

 

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

Usnesení č. 3/02/2015 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 4 

Hospodaření obce k 31.12.2014 

Hlavní činnost v Kč  
Příjmy 8 016 733,08  

Výdaje 10 428 014,58  

Rozdíl - 2 411 281,50  

 

Hospodářská činnost v Kč  
Příjmy 2 969 075,78  

Výdaje 2 837 618,62  

Rozdíl + 131 457,16 

 

Peněžní zůstatek na účtu obce: ČS Znojmo 727 580,10 Kč  

                                                      ČNB Brno 225 268,15 Kč  

 

Celkem zůstatek účtu obce 952 848,25 Kč  

 

Peněžní zůstatek na účtu HČ: 383 464,51 Kč  
 

Zůstatky úvěrových účtů v Kč  

1.úvěrový účet 172 400,00  

2.úvěrový účet 1 411 615,81  

3.úvěrový účet 3 940 000,00  

Celkem úvěrové účty: 5 524 015,81 Kč 
 

 

 

 

Návrh usnesení č.  4/02/2015 

Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce Těšetice k 31.12.2014 (hlavní a hospodářská činnost).  

 

 

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

Usnesení č. 4/02/2015 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 5 

Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje - MŠ Těšetice – výplně otvorů 
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje - MŠ Těšetice – výplně otvorů. 



Návrh usnesení č.  5/02/2015 

Zastupitelstvo schvaluje Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje - MŠ Těšetice – výplně 

otvorů. 
 

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

Usnesení č. 5/02/2015 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 6  

Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet” 

Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o projednání připojení se k mezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet”. 

 

 

Návrh usnesení č.  6/02/2015 

Zastupitelstvo zamítá připojení se k uvedené kampani „Vlajka pro Tibet“. 

 

 

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

Usnesení č. 6/02/2015 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 7 

Předložení nabídky tiskárny vhodné pro účely OÚ Těšetice 

Zastupitelé byli seznámení s nabídkou tiskárny MP c2011 v ceně 37 500 Kč bez DPH pro účely OÚ Těšetice. 

 

 

Návrh usnesení č.  7/02/2015 

Zastupitelstvo schvaluje pořízení tiskárny MP c 2011 v ceně 37 500 Kč bez DPH. 

 

 

 

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

Usnesení č. 7/02/2015 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 8 

Žádost o odkoupení části pozemku par.č. 3479 (větrolam) a pozemku par.č. 3441 (V.Š) 

Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o odkoupení části pozemku par.č. 3479 (větrolam) a pozemku par.č. 3441. 

 

 

Návrh usnesení č. 8/02/2015 

Zastupitelstvo pověřuje  starostu k jednání o prodeji i pronájmu par.č. 3479 a schvaluje záměr o pronájmu par.č. 

3441 za min. 1 Kč/m² za rok dle směrnice č.1/2015 pro nakládání s pozemky. 

 

 

 

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

Usnesení č. 8/02/2015 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 9  

Žádost o směnu pozemků (par.č. 3116, 3119, 3122 a 3124) za část pozemku par.č. 4142 (P.V.)  

Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o směnu pozemků (par.č. 3116, 3119, 3122 a 3124) za část pozemku par.č. 

4142 . 

 

Návrh usnesení č. 9/02/2015 

Zastupitelstvo zamítá směnu pozemků (par.č. 3116, 3119, 3122 a 3124) za část pozemku par.č. 4142  a 

pověřuje starostu k předložení ocenění pozemků. 

 

 



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

Usnesení č.  9/02/2015 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 10 

Vyřazení majetku obce Těšetice - vyřazovací protokol č. 8-9/2014  

Zastupitelé byli seznámeni s vyřazením majetku obce.  

 

Č.8/2014 – čerpadlo, rok výroby 1997, pořizovací cena 4 871,00 Kč 

Č.9/2014 – stůl psací sv. oboust. se zásuvky, rok výroby 1998, pořizovací cena  1 570 Kč 
 
 

Návrh usnesení č. 10/02/2015 
Zastupitelstvo schvaluje vyřazovací protokol č.8 -9/2014 

 

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

Usnesení č. 10/02/2015 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 11 

Usnesení z jednání valné hromady zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace  

Znojemsko konané dne 18.12.2014  

Zastupitelé byli seznámeni s usnesením z jednání valné hromady zájmového sdružení obcí Vodovody a 

kanalizace Znojemsko konané dne 18.12.2014 . 

 

 

Návrh usnesení č.  11/02/2015 

Zastupitelstvo bere na vědomí  usnesení z jednání valné hromady zájmového sdružení obcí Vodovody a 

kanalizace Znojemsko konané dne 18.12.2014  

 

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

Usnesení č. 11/02/2015 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 12 

Žádost o věcný dar či finanční příspěvek do tomboly - ples ZŠ Prosiměřice  

Zastupitelé byli seznámeni s žádostí ZŠ Prosiměřice o věcný dar či finanční příspěvek do tomboly na školní ples. 

 

 

Návrh usnesení č. 12/02/2015 
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí věcného daru v hodnotě do  1 000 Kč do tomboly na školní ples ZŠ 

Prosiměřice. 

 

 

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

Usnesení č. 12/02/2015 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 13 

Žádost o pronájem pozemku par.č. 3285 (A.V.)  

Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o pronájem pozemku par.č.3285.  

 

 

Návrh usnesení č.  13/02/2015 

Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu pozemku par.č.3285 za minimální cenu 1Kč/m²/rok dle směrnice 

č.1/2015 pro nakládání s pozemky. 

 

 



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

Usnesení č. 13/02/2015 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 14  

Vyúčtování dotace za rok 2014 a návrh na převod zisku do rezervního fondu výsledku  

hospodaření (MŠ Těšetice)  

Zastupitelé byli seznámeni s vyúčtováním dotace za rok 2014, výroční zprávou hospodaření MŠ Těšetice za rok 

2014 a převod zisku do rezervního fondu ve výši 79 864,28 Kč. 

 

 

 

Návrh usnesení č. 14/02/2015 

Zastupitelstvo schvaluje vyúčtování dotace za rok 2014, výroční zprávou hospodaření MŠ Těšetice za rok 2014 

a převod zisku do rezervního fondu ve výši 79 864,28 Kč. 

 

 

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

Usnesení č.  14/02/2015 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Bod č. 15  

Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce v rámci přímé podpory  

sportovních aktivit na rok 2015 – TJ Těšetice 

Zastupitelé byli seznámeni se Smlouvou o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce v rámci 

přímé podpory sportovních aktivit na rok 2015 – TJ Těšetice. 

 

 

Návrh usnesení č. 15/02/2015 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce v rámci přímé 

podpory sportovních aktivit na rok 2015 – TJ Těšetice, dále pověřuje starostu k podání žádosti o dotaci na 

rekonstrukci budovy sportovního areálu z rozpočtu JMK – individuální dotace. 

 

 

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

Usnesení č. 15/02/2015 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 16  

Obecně závazná vyhláška obce Těšetice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,  

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním  

odpadem na území obce Těšetice 

Zastupitelé byli seznámeni s Obecně závaznou vyhláškou obce Těšetice č. 1/2015 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území obce Těšetice 

 

 

Návrh usnesení č. 16/02/2015 

Zastupitelstvo  schvaluje Obecně závaznou vyhláškou obce Těšetice č. 1/2015 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území obce Těšetice. 

 

 

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

Usnesení č. 16/02/2015 bylo schváleno. 

 

 

 



Bod č. 17  

Návrh na směnu pozemků par.č. 3996, 4024 (obec) a par.č. 4021 (F.J.) 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem na směnu pozemků par.č. 3996, 4024 (obec) a par.č. 4021. 

 

 

Návrh usnesení č.  17/02/2015 

Zastupitelstvo  pověřuje starostu k projednání nové možnosti řešení směny pozemků z důvodů zachování 

možnosti vybudování komunikace na pozemku par.č.3996 a 3997 v šíři 6 + 2 metrů z důvodů budoucí plánované 

výstavby. 

 

 

 Hlasování : pro –    6       , proti –   0            , zdržel se – 1 – Mgr. Bezrouková           

Usnesení č. 17/02/2015 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 18  

Žádost o pronájem pozemků par.č. 4088, 4089, 4099, 4050, 4116, 4170, 4108, 4109, 4114 (A.) 

Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o pronájem pozemků par.č. 4088, 4089, 4099, 4050, 4116, 4170, 4108, 

4109, 4114 – fa. Ares96. 

 

 

Návrh usnesení č.  18/02/2015 

Zastupitelstvo zamítá pronájem pozemku par.č. 4050 a schvaluje záměr pronájem pozemků 4088, 4089, 4099,  

4116, 4170, 4108, 4109, 4114 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou za cenu minimální 4.200,- Kč/ha/rok. 

 

 

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

Usnesení č. 18/02/2015 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 19  

Žádost o odkoupení pozemku par.č. 4278 (H.O.) 

Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o odkoupení pozemku par.č.4278. 

 

Návrh usnesení č.  19/02/2015 

Zastupitelstvo  zamítá  žádost o odkoupení pozemku par.č.4278 a pověřuje starostu k dalšímu jednání. 

 

 

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

Usnesení č. 19/02/2015 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 20  

Žádost o odkoupení pozemku par.č. 3441 a části pozemku par.č. 3431 (V.a J.B.) 

Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o odkoupení pozemku par.č. 3441 a částí pozemku par.č.3431   

 

Návrh usnesení č.  20/02/2015 

Zastupitelstvo  zamítá odkoupení pozemku par.č.3441 a schvaluje záměr pronájmu části pozemku č.3431 za 

min. cenu 1,- Kč/m² za rok dle směrnice  č.1/2015 pro nakládání s pozemky. 

  

 

 

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

Usnesení č. 20/02/2015 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 



Bod č. 21  

Žádost o finanční příspěvek na masopust (SDH Těšetice) 

Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o příspěvek ve výši 6 000,-- Kč na pořádání masopustu dne 21.2.2015 od 

SDH Těšetice. 

 

 

Návrh usnesení č.  21/02/2015 

Zastupitelstvo  schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6 000,-- Kč SDH Těšetice na pořádání 

tradičního masopustu 2015. 

 

  

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

Usnesení č. 21/02/2015 bylo schváleno 

 

 

 

Bod č. 22  

Schválení inventarizační zprávy za rok 2014 
Zastupitelé byli seznámeni s inventarizační zprávou za rok 2014. 

 

Návrh usnesení č.  22/02/2015 

Zastupitelstvo  schvaluje inventarizační zprávu za rok 2014 

 

 

  

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

Usnesení č. 22/02/2015 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 23  

Těšetický košt 2015 – 12. ročník 14.3.2015 

Zastupitelé byli seznámeni s vyúčtováním koštu 2014, s žádostí o finanční příspěvek na košt 2015 ve výši     

5 000 Kč a dočerpání zisku z koštu 2014 na neuskutečněný nákup a mytí lahví 0,7l + zátky. 

 

 

Návrh usnesení č.  23/02/2015 

Zastupitelstvo  schvaluje uspořádání Těšetického koštu 2015 (12.ročník) dne 14.3.2015 a schvaluje příspěvek    

5 000 Kč na tuto akci a použití zisku Těšetického koštu z minulého roku. 

 

  

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

Usnesení č. 23/02/2015 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 24  

Zařazení dlouhodobého majetku – zařazovací protokol č.48/2014 – 50/2014 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazením do majetku obce:  

 

Č.48/2014 – zahrada, pořizovací cena 511,34 Kč 

Č.49/2014 – ostatní plocha(ostatní komunikace) , pořizovací cena 4 477,68 Kč 

Č.50/2014 - ostatní plocha(ostatní komunikace) , pořizovací cena 69,10 Kč 

 

 

Návrh usnesení č.  24/02/2015 

Zastupitelstvo  schvaluje zařazení majetku – zařazovací protokol č.48 -50/2014. 

 

  

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

Usnesení č. 24/02/2015 bylo schváleno 

 



Bod č. 25   

Výsledky průzkumu trhu „Nákup dopravního automobilu“. 

Zastupitelé byli seznámeni s výsledky průzkumu trhu „Nákup dopravního automobilu“. 

Byli předloženy tyto nabídky – cena bez DPH: 

Výroba a servis hasičské techniky – Milan Čapek          486 791,00 Kč 

Opravy silničních vozidel – Roman Bruknar                  642 000,00 Kč 

Požární bezpečnost s.r.o.                                                 704 000,00 Kč       

 

 

Návrh usnesení č.  25/02/2015 

Zastupitelstvo  bere na vědomí výsledek průzkumu „Nákup dopravního automobilu“ a pověřuje starostu 

k oslovení firmy  Výroba a servis hasičské techniky – Milan Čapek na nákup dopravního automobilu v ceně 

max. 589 017,00 Kč s DPH a předložení smlouvy o dílo. 

 

  

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

Usnesení č. 25/02/2015 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 26  

Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN – 014130007480/013 

Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou o zřízení věcného břemene č. ZN – 014130007480/013 s E.ON 

Distribuce, a.s. 

 

 

Návrh usnesení č.  26/02/2015 

Zastupitelstvo  schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN – 014130007480/013 s E.ON Distribuce, 

a.s. a pověřuje starostu k podpisu. 

 

 

  

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

Usnesení č. 26/02/2015  bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 27  

Podání žádosti o dotaci pro vystrojení zásahové jednotky SDH Těšetice 

Zastupitelé byli seznámeni s informací o podání žádosti pro vystrojení zásahové jednotky SDH Těšetice. 

 

Návrh usnesení č.  27/02/2015 

Zastupitelstvo  schvaluje podání žádosti o dotaci z JMK na vybavení zásahové jednotky 

 

  

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

Usnesení č. 27/02/2015 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 28  

Diskuse 

Žižka 

 Zda začlenit obec do knihy Jižní Morava – nezačlenit 

 Trávníček Antonín podal výpověď z pracovního poměru, výpovědní lhůta končí 28.2.2015, žádosti o 

pracovní poměr na pozici vedoucího úseku údržby do 17.2.2015 do 17:00 hodin 

 Řešení šikany a bezpečnosti na zastávkách 

 

 

Krejčí 

 Dotaz na další práce na kulturním domě  

 

 



Večeřa  

 U hřbitova stále běhají psi 

 

 

Worbis 

 Nechat posoudit, zda lze v kulturním domě umístit jídelnu 

 

Bezrouková 

 Dětský maškarní karneval – neděle 15.2. od 14:30 hod. v Hostinci U Vlků 

 

 

Nekula 

 Dotaz na průtah obce 

 Možnost pořízení popínavých rostlin na osázení volných zdí na obci 

 

 

 

 

 

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 22:00 hodin. 

 

V Těšeticích dne  9.2.2015 

 

 

 

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

       Jindřich Žižka                                                                 ověřovatelé zápisu 

        starosta obce 

 


