Z Á P I S
o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,
konaného dne 12.10. 2016 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 bod č. 13
č.13 Informace o provedení kontroly výkonu samostatné působnosti obce Těšetice

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

Omluveni:

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

Nepřítomni:
Hosté: Věra Nováková
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. Miroslav Krejčí, Ladislav Večeřa, 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. Miroslava Krejčího a Ladislava Večeřu.
Hlasování : pro – 6 , proti –
Usnesení bylo schváleno.

0

, zdržel se –

0

Starosta přednesl návrh programu zasedání ke schválení.
Bod č. 6 bude projednán za bodem č.2.
Bod č. 9 je stažen z jednání z důvodu neúplného předložení podkladů.
1. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
zastupitelstva obce)
2. Projednání průběhu KD – I.etapa

3. Veřejnoprávní smlouva TJ Těšetice
4. Veřejnoprávní smlouva Klub žen
5. Hospodaření obce
6. Rozpočtové opatření
7. Zařazení majetku – zařazovací protokoly č. 31 – 34/2016
8. Schválení plánu zimní údržby
9. Projednání možnosti podání žádosti o dotaci na byty pro sociální bydlení
10. Žádost o odkoupení parcely č. 4278
11. Rozpočtový výhled na rok 2017 až 2031
12. Zpráva kontrolního výboru
13. Informace o provedení kontroly výkonu samostatné působnosti obce Těšetice
14. Diskuse

Usnesení č. 1/10/2016
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 1/10/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Projednání průběhu KD – I.etapa
Zastupitelé provedli kontrolu prací v kulturním domě. Přitom starosta informoval, že některé změny vyvstaly až
v průběhu prací. Tyto změny jsou seznamem víceprací:
Obloukový podhled v sále
Vchodové dveře hliník
Zateplení ploché střechy
Odvětrání sklepu
Úpravy ve skladu
Přebourání otvoru a zvětšení skládacích dveří
Oprava kanalizace
Přebourání venkovního schodiště + nové (přípojka plynu)
Šachta na splaškovou kanalizaci
Předpokládaná cena víceprací je 399 884,- Kč.

Návrh usnesení č. 2/10/2016
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o průběhu stavby KD – I.etapy.

Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 2/10/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Ing. Zdeněk Nekula se dostavil po projednání bodu č. 2

Bod č. 6
Rozpočtové opatření č.10/2016
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtového opatření č. 10/2016.
Rozpočtové opatření doplněno o výdaje 3 500,- Kč (TJ Těšetice), 4 000,- Kč (Klub žen).
Příjmy – 27.100,-- Kč
Výdaje – 27.100,-- Kč
Financování – zvýšení 0,--Kč
Návrh usnesení č. 6/10/2016
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.10/2016.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 6/10/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 3
Veřejnoprávní smlouva TJ Těšetice
Starosta seznámil zastupitele s veřejnoprávní smlouvou s TJ Těšetice, ve které obec přispívá částkou 3 500,- Kč
na pořádání memoriálu Jaroslava Prokeše.
Návrh usnesení č. 3/10/2016
Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi TJ Těšetice zastoupenou Martinem Trávníčkem a Obcí
Těšetice zastoupenou Jindřichem Žižkou na částku 3 500,- Kč v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy do 31.10.2016.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 3/10/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
Veřejnoprávní smlouva Klub žen
Starosta seznámil zastupitele s veřejnoprávní smlouvou s Klubem žen, ve které obec přispívá částkou 4 000,- Kč
na pořízení ošacení na kulturní vystoupení.
Návrh usnesení č. 4/10/2016
Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi Klubem žen zastoupenou Marií Květoňovou a Obcí Těšetice
zastoupenou Jindřichem Žižkou na částku 4 000,- Kč v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
do 31.10.2016.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 4/10/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 5
Hospodaření obce k 30.9.2016
Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce.

Hlavní činnost v Kč
Příjmy

5 846 498,99

Výdaje

3 719 066,05

Rozdíl

2 127 432,94

Hospodářská činnost v Kč
Příjmy

2 197 174,70

Výdaje

2 122 542,18

Rozdíl

74 632,52

Peněžní zůstatek na účtu obce: ČS Znojmo 3 399 088,64 Kč
ČNB Brno

Celkem zůstatek účtu obce

189 950,95 Kč

3 589 039,59 Kč

Peněžní zůstatek na účtu HČ:

489 167,26 Kč

Zůstatky úvěrových účtů v Kč
1.úvěrový účet
2.úvěrový účet

151 615,81 Kč

3.úvěrový účet 3 835 000,00 Kč
Celkem úvěrové účty: 3 986 615,81 Kč

Návrh usnesení č. 5/10/2016
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce k 30.9.2016.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 5/10/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 7
Zařazení majetku – zařazovací protokoly č.31 – 34/2016
Zastupitelé byli seznámeni se zařazením do majetku obce:

č.31/2016 – čerpadlo plovoucí PH – 1200, pořizovací cena 37 268,00 Kč
č.32/2016 – elektrocentrála Heron EGM, pořizovací cena 32 760,75 Kč
č.33/2016 – pila motorová Stihl 231, pořizovací cena 11 495,00 Kč
č.34/2016 – proudnice C 52 Tajfun Profi, pořizovací cena 5 898,50 Kč

Návrh usnesení č. 7/10/2016
Zastupitelstvo schvaluje zařazení majetku dle zařazovacího protokolu č. 31 -34/2016, které budou doplněny o
výrobní čísla majetku a technický popis k příslušenství. Starosta SDH odevzdá záruční listy na obecní úřad.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 7/10/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Schválení plánu zimní údržby
Zastupitelé byli seznámeni s plánem zimní údržby místních komunikací pro obec Těšetice platný od 1.11.2016 –
31.3.2017.
Návrh usnesení č. 8/10/2016
Zastupitelstvo schvaluje plán zimní údržby místních komunikací pro obec Těšetice platný od 1.11.2016 –
31.3.2017.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 8/10/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 9
Je stažen z jednání z důvodu neúplného předložení podkladů.

Bod č. 10
Žádost o odkoupení parcely č. 4278
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o odkoupení parcely č. 4278.
Návrh usnesení č. 10/10/2016
Zastupitelstvo zamítá žádost o odkoupení parcely č. 4278.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 10/10/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 11
Rozpočtový výhled na rok 2017 až 2031
Starosta seznámil zastupitele s finančním rozpočtovým výhledem na rok 2017 – 2031 (viz příloha).
Návrh usnesení č. 11/10/2016
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na rok 2017 – 2031 v předloženém znění.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 11/10/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 12
Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvo na svém 9.zasedání zastupitelstva 13.9.2016 nařídilo starostovi obce splnění těchto bodů:
1. Přinést na obecní úřad všechny písemné materiály obce – do 21.9.2016
2. Přinést neuhrazené faktury tak, aby mohly být zaplaceny – do 21.9.2016
3. Projít usnesení od 1. – 9. zasedání zastupitelstva 2016 a splnit úkoly plynoucí z těchto usnesení –
do 30.9.2016
4. Provést změnu ředitelky na MŠMT a obchodním rejstříku – do 21.9.2016
Ing. Miroslav Krejčí, předseda kontrolního výboru, sdělil zastupitelům, že proběhly kontroly splnění těchto bodů
21.9., 3.10., 5.10. Zároveň sdělil, že se starosta obce na kontrolu 21.9. nedostavil. Dále uvedl, že kontroly zjistily
některé nedostatky, které jsou uvedeny v zápisech z těchto kontrol.
Poté Ing. Zdeněk Nekula zjišťoval informace, které vedly starosty obce k této skutečnosti.
Nekula: Proč 3 měsíce trvalo donést ke zpřístupnění materiály na obecní úřad?
Žižka: Nevím, nemám k tomu logické vysvětlení.
Nekula: Jsou již všechny faktury doneseny na obecní úřad? Jsou již zaevidovány a zohledněny v rozpočtovém
opatření?
Žižka: Všechny faktury jsou zaevidovány.
Nováková: Nevím o žádné faktuře, která není evidována a uhrazena.
Nekula: Budeš starosto přítomen kontrole z ministerstva vnitra na obci dne 26.10.2016?
Žižka: Ano, budu. Budu také 3.11.2016 na audit obce.
Nekula: Starosto, v jakém rozsahu využíváš možnosti 20 hodin týdně (80 hodin měsíčně), kterou věnuješ pro
činnost obce a která je obcí refundována tvému zaměstnavateli? Využíváš možnosti částečné nebo úplné?
Žižka: Úplné, pracuji 20 hodin týdně pro obec, zařizuji na úřadech, jsem na obci.
Nekula: Jaký rozsah hodin odpovídá fakturaci?
Žižka: Je to přibližně k těm 80 hodinám za měsíc.
Nekula: Fakturace jsou téměř identické. Přesto finančně je to pro obec méně nákladné.
Mgr.Jana Bezrouková k této situaci sdělila, že ji mrzí, že to starosta nechal zajít tak daleko. Mnohokrát mu
nabízela pomoc, kterou vždy odmítl. Dále sdělila, že pokud se nezlepší jednání a komunikace mezi starostou
obce a účetní, nebude to fungovat tak, jak má.
Návrh usnesení č. 12/10/2016
Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy kontrol kontrolního výboru, které proběhly 21.9., 3.10., 5.10. a ukládá
starostovi odstranění zjištěných závad do 1.11.2016.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 12/10/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 1 (Žižka)

Bod č. 13
Informace o provedení kontroly výkonu samostatné působnosti obce Těšetice
Starosta obce informoval zastupitele, že 26. října 2016 bude na obci provedena kontrola výkonu samostatné
působnosti Obce Těšetice. Kontrolu provede Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR.
Návrh usnesení č. 13/10/2016
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o konání kontroly výkonu samostatné působnosti Obce Těšetice a
ukládá starostovi poskytnutí součinnosti kontrolnímu orgánu pracovníků ministerstva vnitra.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 13/10/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 14
Diskuse
Večeřa
 Jak dlouho se ještě bude řešit podepsání smlouvy s Františkem Jančurem?
 Nekula: Zjištěno kontrolním výborem, usnesením ZO č. 12/10/2016 starostovi uloženo, že bude zjištěný
nedostatek napraven do 1.11.2016
 Starosto, dal jsi písemné povolení Ivoši Kraizelovi, že obec zbuduje u jeho parcely, kde jsou i obecní
pozemky, inženýrské sítě?
 Žižka: Ne, nedal.
 Nováková: Ivo Kraizel má tvůj písemný souhlas, je to v jednání s právníkem.
 Žižka: nejsem si tedy vědom
 Nekula: Zastupitelstvo to neschválilo.
 Měla by se koupit blikačka na traktůrek na zimu.
Nekula
 Jak se řešila poškozená lampa osvětlení na Královské?
 Žižka: Vím, kdo to poničil. Osvětlení není zkolaudované, budu to řešit až po podepsání smlouvy
s Františkem Jančurem.
 Nekula: Ta poničená lampa se měla pouze odstranit.
Krejčí



Jak je vyřešená poškozená vozovka k přehradě?
Žižka: Po telefonické domluvě mi bylo řečeno, že vozovka bude 2-3 měsíce sedat, pak se to dá do
původní stavu.

Bezrouková
 Bude pracovník VPP?
 Žižka: Bylo přiznáno 1 místo, z Těšetic nikdo. Bude výběrové řízení na pracovníka.
 Jak dopadla revize dětského hřiště?
 Žižka: Kontrola neproběhla.
 A co projekt a podání dotace na dětské hřiště ve sportovním areálu?
 Řeší to firma Alestra.
 Jak to dopadlo se hřbitovem?
 Žižka: Je domluveno setkání s projektantem.
 Co zpravodaj?
 Žižka: Už bude, čekal jsem na volby.
 Zpracovává se projekt na lis na víno?
 Žižka: Ne.
 Jubilanti v říjnu
 Akce: dýňová slavnost, Kácení máje, oslava Sv. Martina
 Schůze se složkami obce – 10.10.2016 na obci (řešily se akce na rok 2017)
 Je třeba řešit vybavení kulturního domu

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 21:50 hodin.
V Těšeticích dne 12.10. 2016

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

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

