ZÁPIS
o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,
konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích
Starosta obce zahájil 3. 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 – 20
16. 9. Setkání světového dne vody – 26.3.2015
17. Smlouva o dílo č. 01/2015 Milan Čapek, výroba a servis hasičské techniky – „Nákup
dopravního automobilu“
18. Zápis o provedení kontroly finančního výboru u účetní jednotky obce Těšetice
19. Oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené českou školní inspekcí
20. Podání žádosti o dotaci z JMK kabiny - hřiště

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

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

Omluveni:

Mgr.Jana Bezrouková

Nepřítomni:
Hosté:
Zapisovatelem byla jmenována Ing.Libuše Krejčová.
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.Krejčí Miroslav a Pavel Worbis, 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.Krejčího Miroslava a Pavla Worbise .
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. Schválení pronájmu parc.č. 3479 a parc.č. 3441
3. Předložení ocenění pozemků parc.č. 3116, 3119, 3122, 3124 a parc.č. 4142
4. Schválení pronájmu parc.č. 3285
5. Projednání nové možnosti řešení směny pozemků
6. Schválení pronájmu parc.č. 4088, 4089, 4099, 4116, 4170, 4108, 4109, 4114
7. Schválení pronájmu parc.č. 4278
8. Schválení pronájmu parc.č. 3431
9. Zařazovací protokol č. 1/2015
10. Stanovení výše členských příspěvků pro Svazek znojemských vinařských obcí Daníž na rok 2015
11. Informace z jednání Valné hromady místní akční skupiny „MAS Znojemské vinařství, z.s.“
12. Hospodaření obce k 31.01.2015 a k 28.02.2015
13. Žádost o prodej části obecního pozemku parc.č. 3643 (LM)
14. Žádost o umístění cedule Prodejny Rynek (P)
15. Tříkrálová sbírka 2015
16. 9. setkání Světového dne vody – 26.3.2015
17. Smlouva o dílo č. 01/2015 Milan Čapek, výroba a servis hasičské techniky – „Nákup
dopravního automobilu“
18. Zápis o provedení kontroly finančního výboru u účetní jednotky obce Těšetice
19. Oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené českou školní inspekcí
20. Podání žádosti o dotaci z JMK kabiny – sportovní areál -hřiště
21. Diskuse

Návrh usnesení č. 1/03/2015
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 1/03/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Schválení pronájmu parc.č. 3479 a parc.č. 3441
Zastupitelstvo bylo seznámeno s předloženými nabídkami na pronájem parc. č. 3441. Na parc č. 3479 nebyla
předložena žádná nabídka.
Návrh usnesení č. 2/03/2015
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek otevření nabídek par.č. 3441 dle vyvěšeného záměru dne 16.2.2015 a
pověřuje starostu k předložení nájemní smlouvy s firmou Štefka a synové za cenu 1,-Kč /m² za rok (výměra 118
m²).
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 2/03/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 3
Předložení ocenění pozemků parc.č. 3116, 3119, 3122, 3124 a parc.č. 4142
Zastupitelé byli seznámeni s oceněním pozemků parc.č. 3116, 3119, 3122, 3124 a parc.č. 4142.
Návrh usnesení č. 3/03/2015

Zastupitelstvo bere na vědomí ocenění pozemků par.č. parc.č. 3116, 3119, 3122, 3124 a parc.č. 4142 a
schvaluje záměr na nákup pozemků par.č.3122 (46 m²) a par.č. 3124 (2 m²) za á 75,-Kč/m² a pozemků
par.č.3116 (47 m²) a par.č. 3119 (4 m²) za á 12,-Kč/m² a prodej části pozemku par.č.4142 jako předzahrádka
před domem č.p.6, za
á 73,-Kč/m². Náklady na zaměření geometrického plánu hradí žadatel.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0 –
Usnesení č. 3/03/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
Schválení pronájmu parc.č. 3285
Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou na pronájem parc.č. 3285.
Návrh usnesení č. 4/03/2015
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek otevření nabídky par.č. 3285 dle vyvěšeného záměru dne 16.2.2015 a
pověřuje starostu k předložení nájemní smlouvy s p. Vaňkem A. za cenu 1,-Kč /m² za rok (výměra 635 m²) .
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 4/03/2015 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 5
Projednání nové možnosti řešení směny pozemků
Starosta předložil zastupitelstvu nové možnosti řešení směny pozemků, také i návrhy p. Františka Jančury na
směnu pozemků
Návrh usnesení č. 5/03/2015
Zastupitelstvo bere na vědomí nové řešení směny pozemků i návrhy pana Františka Jančury a pověřuje
starostu k dalšímu jednání.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 5/03/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Schválení pronájmu parc.č. 4088, 4089, 4099, 4116, 4170, 4108, 4109, 4114
Zastupitelstvo bylo informováno, že nebyla podána žádná nabídka.
Návrh usnesení č. 6/03/2015
Zastupitelstvo ruší záměr na pronájem pozemků parc.č. 4088, 4089, 4099, 4116, 4170, 4108, 4109, 4114
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 6/03/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 7
Schválení pronájmu parc.č. 4278
Zastupitelstvo bylo informováno, že nebyla podána žádná nabídka na pronájem parc.č. 4278.
Návrh usnesení č. 7/03/2015
Zastupitelstvo ruší záměr na pronájem pozemku parc.č. 4278.

Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 7/03/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Schválení pronájmu parc.č. 3431
Zastupitelstvo bylo seznámeno s předloženou nabídkou na pronájem části parc. č. 3431.
Návrh usnesení č. 8/03/2015
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek otevření nabídky par.č. 3431 dle vyvěšeného záměru dne 16.2.2015 a
pověřuje starostu k předložení nájemní smlouvy s V. a J. Bartoňkovými za cenu 1,-Kč /m² za rok (výměra 87
m²).

Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 8/03/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 9
Zařazovací protokol č. 1/2015
Zastupitelé byli seznámeni se zařazením do majetku obce:
Č.1/2015 – laptop osobní počítač Lenovo, pořizovací cena 10 490,00 Kč

Návrh usnesení č. 9/03/2015
Zastupitelstvo schvaluje zařazení majetku – zařazovací protokol č.1/2015
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 9/03/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 10
Stanovení výše členských příspěvků pro Svazek znojemských vinařských obcí Daníž na rok 2015
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem výše členských příspěvků pro Svazek znojemských vinařských obcí
Daníž na rok 2015ve výši 5720,- Kč za rok
Návrh usnesení č. 10/03/2015
Zastupitelstvo schvaluje členský příspěvek pro Svazek znojemských vinařských obcí Daníž na rok 2015 ve výši
Kč 5 720,-.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 10/03/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 11
Informace z jednání Valné hromady místní akční skupiny „MAS Znojemské vinařství, z.s.“
Zastupitelé byli seznámeni s informacemi z jednání Valné hromady MAS Znojemské vinařství.
Návrh usnesení č. 11/03/2015
Zastupitelstvo bere na vědomí informace z jednání Valné hromady „MAS Znojemské vinařství“.

Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 11/03/2015 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 12
Hospodaření obce k 31.01.2015 a k 28.02.2015
Hospodaření obce k 31.01.2015
Hlavní činnost v Kč
Příjmy 426 562,04
Výdaje 328 888,60
Rozdíl 97 673,44
Hospodářská činnost v Kč
Příjmy 212 314,90
Výdaje 214 640,36
Rozdíl - 2 325,46
Peněžní zůstatek na účtu obce: ČS Znojmo 623 609,14 Kč
ČNB Brno 233 856,55 Kč
Celkem zůstatek účtu obce 857 465,69 Kč
Peněžní zůstatek na účtu HČ: 290 446,34 Kč
Zůstatky úvěrových účtů v Kč
1.úvěrový účet 112 800,00
2.úvěrový účet 1 351 615,81
3.úvěrový účet 3 935 000,00
Celkem úvěrové účty: 5 399 415,81 Kč
Hospodaření obce k 28.02.2015
Hlavní činnost v Kč
Příjmy 1 619 424,61
Výdaje 1 176 616,56
Rozdíl
442 808,05
Hospodářská činnost v Kč
Příjmy 430 368,30
Výdaje 382 324,67
Rozdíl 48 043,63
Peněžní zůstatek na účtu obce: ČS Znojmo 854 881,35 Kč
ČNB Brno
2 432,95 Kč
Celkem zůstatek účtu obce 857 314,30 Kč
Peněžní zůstatek na účtu HČ: 353 913,35 Kč
Zůstatky úvěrových účtů v Kč
1.úvěrový účet
53 200,00
2.úvěrový účet 1 291 625,81
3.úvěrový účet 3 930 000,00
Celkem úvěrové účty: 5 274 825,81 Kč
Návrh usnesení č. 12/03/2015
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce Těšetice k 31.01.2015 a 28.02.2015 (hlavní a hospodářská
činnost).

Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 12/03/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 13
Žádost o prodej části obecního pozemku parc.č. 3643 (LM)
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o prodeji části obecního pozemku par.č.3643 (LM)
Návrh usnesení č. 13/03/2015
Zastupitelstvo zamítá prodej části obecního pozemku par.č.3643 a schvaluje záměr na pronájem části obecního
pozemku par.č.3643.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 13/03/2015 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 14
Žádost o umístění cedule Prodejny Rynek (P)
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o umístění cedule prodejny Rynek od firmy Pomona a.s. na ulici Bantická a
Hlavní v době uzavírky silnice Těšetice – Suchohrdly u Znojma.
Návrh usnesení č. 14/03/2015
Zastupitelstvo schvaluje umístění cedule prodejny Rynek od firmy Pomona a.s. na ulici Bantická a Hlavní
v době uzavírky silnice Těšetice – Suchohrdly u Znojma.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 14/03/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 15
Tříkrálová sbírka 2015
Zastupitelé byli seznámeni s vykoledovanou částkou na Znojemsku ve výši Kč 1 800 689,- .
Návrh usnesení č. 15/03/2015
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o konání a výsledku Tříkrálové sbírky 2015.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 15/03/2015 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 16
9. setkání Světového dne vody – 26.3.2015
Zastupitelé byli seznámeni s pozvánkou na 9. setkání Světového dne vody konaného 26.3.2015 ve Znojmě.

Návrh usnesení č. 16/03/2015
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o konání 9. Setkání Světového dne vody pořádané firmou Vodárenská
akciová společnost a.s. dne 26.3.2015 a pověřuje starostu k účasti.
Hlasování : pro – 6

, proti –

0

, zdržel se – 0

Usnesení č. 16/03/2015 bylo schváleno.
Bod č. 17
Smlouva o dílo č. 01/2015 Milan Čapek, výroba a servis hasičské techniky – „Nákup dopravního
automobilu“
Zastupitelé byli seznámeni se Smlouvou o dílo č.01/2015 Milan Čapek, výroba a servis hasičské techniky –
„Nákup dopravního automobilu“
Návrh usnesení č. 17/03/2015
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvou o dílo č.01/2015 Milan Čapek, výroba a servis hasičské techniky – „Nákup
dopravního automobilu“ a pověřuje starostu k podpisu v předloženém znění.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 17/03/2015 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 18
Zápis o provedení kontroly finančního výboru u účetní jednotky Obce Těšetice
Zastupitelé byli seznámeni s výsledky finanční kontroly u účetní jednotky Obce Těšetice ze dne 30.6.2014 a
15.12.2014.
Návrh usnesení č. 18/03/2015
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis o provedení kontroly finančního výboru u účetní jednotky Obce Těšetice ze
dne 30.6.2014 a 15.12.2014.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 18/03/2015 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 19
Oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené českou školní inspekcí
Zastupitelé byli seznámeni s výsledky inspekční kontroly provedené v MŠ Těšetice Českou školní inspekcí.
Návrh usnesení č. 19/03/2015
Zastupitelstvo bere na vědomí oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené českou školní
inspekcí a nařizuje ředitelce MŠ Těšetice paní L. Šmikmátorové odstranění nedostatků dle kontrolního zjištění
do 30.6.2015.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 19/03/2015 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 20
Podání žádosti o dotaci z JMK kabiny – hřiště
Zastupitelé byli informování o možnosti podání žádosti o individuální dotaci z JMK na rekonstrukci budovy
kabin ve sportovním areálu – hřiště.
Návrh usnesení č. 20/03/2015
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o individuální dotaci z JMK na rekonstrukci kabin – ve sportovním
areálu – hřiště.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 20/11/2014 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 21
Diskuse
Žižka J. - Výměna pouličního osvětlení – LED osvětlení, možno na zkoušku
Babybox ve Znojmě
Zpravodaj – příspěvky do 22.3.
Pořízena nová tiskárna na obecní úřad
Uzavírka silnice – 9.3. – 29.3. částečná
30.3. – 7.5. úplná
11.5. – 15.5.
18.5. – 22.5.
25.5. – 31.5.
10.3. – setkání starostů JMK v 9:00 hodin v Brně
Zahájení komplexní pozemkové úpravy – asfaltka k vodojemu, biokoridory
Jídelna v kulturním domě
Téma byty – od r.2017 byty snad pro všechny (problémy obce)
Luděk Pospíchal – přijat jako zaměstnanec obce na dobu určitou na 1 rok
Worbis P. – nahradit zpomalovací ostrůvky semaforem

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva ve 20:30 hodin.
V Těšeticích dne 9.3.2015

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

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

