Z Á P I S
o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,
konaného dne 9.11. 2016 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. 19 – 25
19. Plán inventur na rok 2016
20. Žádost o změnu přednosti v jízdě
21. Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP_2016_152845
22. Žádost o vyplacení finančních prostředků na mzdu zastupující učitelce MŠ
23. Žádost o projednání finančního příspěvku obce do rozpočtu města Znojmo pro rok 2017 na terénní sociální
služby
24. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Těšetice, okres Znojmo za rok 2016
25. Zpráva kontrolního výboru

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

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

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, 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. Zdeňka Nekulu a Pavla Worbise.
Hlasování : pro – 7 , proti –
Usnesení bylo schváleno.

0

, zdržel se –

0

Starosta přednesl návrh programu zasedání ke schválení.
Bod č.11 byl změněn na Projednání žádosti o dotaci na dětské hřiště ve sportovním areálu

1. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání zastupitelstva obce)
2. Kontrola plnění usnesení
3. Žádost – urgence (SPÚ JMK)
4. Projednání průběhu KD - I. etapa
5. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 022/2016 (Atlanta a.s.)
6. Schválení smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090088509
7. Souhlas vlastníka pozemků se stavbou k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby „II/413,
III/413 16 Těšetice, průtah“ (OÚ)
8. Rozpočtové opatření
9. Hospodaření obce
10. Projednání revize hřiště
11. Projednání žádosti o dotaci na dětské hřiště ve sportovním areálu
12. Pověření místostarosty vedením zimní údržby
13. Oznámení o zahájení kontroly dne 15.11.2016 (HČ)
14. Toulavá a nalezená zvířata – sdělení
15. Oznámení o uzavření provozu MŠ Těšetice
16. Přijmutí VPP
17. Závěrkový list č. PL-20160930-521-87
18. Závěrkový list č EL-20160930-563-110
19. Plán inventur na rok 2016
20. Žádost o změnu přednosti v jízdě
21. Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP_2016_152845
22. Žádost o vyplacení finančních prostředků na mzdu zastupující učitelce MŠ
23. Žádost o projednání finančního příspěvku obce do rozpočtu města Znojmo pro rok 2017 na terénní sociální
služby
24. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Těšetice, okres Znojmo za rok 2016
25. Zpráva kontrolního výboru
26. Diskuse

Usnesení č. 1/11/2016
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 1/11/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Kontrola plnění usnesení
Usnesení ze zastupitelstva obce ze dne 12.10.2016:
Veřejnoprávní smlouva s TJ – podepsáno 21.10.2016
Veřejnoprávní smlouva s Klubem žen – podepsáno 21.10.2016
Starosta SDH Těšetice donesl na obecní úřad záruční listy od plovoucího čerpadla, motorové pily Stihl a
elektrocentrály.
Návrh usnesení č. 2/11/2016
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o plnění usnesení ze dne 12.10.2016.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 2/11/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 3
Žádost – urgence (SPÚ JMK)
Starosta sdělil zastupitelům, že byla urgována žádost o sdělení doplňujících informací o pozemku parc.č. 3933.
Tuto urgenci již vyřídil a byla odeslána 30.10.2016.
Návrh usnesení č. 3/11/2016
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o vyřízení žádosti ze Státního pozemkového úřadu pro Jihomoravský
kraj – pozemek parc.č. 3933.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 3/11/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
Projednání průběhu KD - I. Etapa
Zastupitelé provedli kontrolu prací v kulturním domě, kde jim byly podány informace o změnách a vícepracích.
Návrh usnesení č. 4/11/2016
Zastupitelstvo bere na vědomí informace o průběhu stavby KD I.etapa
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 4/11/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 5
Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 022/2016 (Atlanta a.s.)
Zastupitelstvo bylo seznámeno s dodatkem č.2 ke smlouvě s fa Atlanta a.s.
Změna č. 1 oprava střechy

59.230,-- Kč

Změna č. 2 změny související se stav.

63.610,-- Kč

Změna č.3 změny stropu aj.

277.044,-- Kč

Změna č.4 změna elektro

108.588,-- Kč

Změna č. 5 chodník ke vstupu

29.569,-- Kč

Návrh usnesení č. 5/11/2016
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č.022/2016 uzavřenou mezi obcí Těšetice zastoupenou
starostou Jindřichem Žižkou a firmou Atlanta a.s., zastoupenou ing. Josefem Dvořákem a pověřuje starostu
k podpisu dodatku č. 2 v předloženém znění do 30.11.2016.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 5/11/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Schválení smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090088509
Starosta sdělil zastupitelům, že se jedná o přípojku plynu ke kulturnímu domu.
Návrh usnesení č. 6/11/2016
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o připojení k distribuční soustavě č. 320090088509 v předloženém znění mezi
firmou RWE a obcí Těšetice zastoupenou starostou Jindřichem Žižkou a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
do 30.11.2016.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 6/11/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 7
Souhlas vlastníka pozemků se stavbou k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby „II/413, III/413 16
Těšetice, průtah“ (OÚ)
Starosta sdělil zastupitelům, že se jedná o obecní pozemky, kterých by se dotýkalo budování průtahu obcí
Těšetice.
Návrh usnesení č. 7/11/2016
Zastupitelstvo schvaluje souhlas vlastníka pozemků se stavbou k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby
„II/413, III/413 16 Těšetice, průtah“ (OÚ) v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu tohoto souhlasu
do 30.11.2016.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 7/11/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Rozpočtové opatření č.11/2016
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtového opatření č. 11/2016.
Příjmy – 231.200,-Výdaje – 231.200,-Financování – zvýšení 0,--Kč
Návrh usnesení č. 8/11/2016
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.11/2016.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 8/11/2016 bylo schváleno.

Bod č. 9
Hospodaření obce k 31.10.2016

, zdržel se – 0

Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce.

Hlavní činnost v Kč
Příjmy

6 426 491,43

Výdaje

4 090 896,42

Rozdíl

2 335 595,01

Hospodářská činnost v Kč
Příjmy

2 424 732,49

Výdaje

2 378 394,67

Rozdíl

46 337,82

Peněžní zůstatek na účtu obce: ČS Znojmo 3 553 076,31 Kč
ČNB Brno

Celkem zůstatek účtu obce

198 799,35 Kč

3 751 875,66 Kč

Peněžní zůstatek na účtu HČ:

376 103,75 Kč

Zůstatky úvěrových účtů v Kč
1.úvěrový účet

-

2.úvěrový účet

91 615,81 Kč

3.úvěrový účet 3 830 000,00 Kč
Celkem úvěrové účty: 3 921 615,81 Kč

Návrh usnesení č. 9/11/2016
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce k 31.10.2016.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 9/11/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 10
Projednání revize hřiště
Starosta předložil zastupitelům nabídku firmy ACER WOODWAY na provedení revize a následných oprav
dětského hřiště před obecním úřadem.
Návrh usnesení č. 10/11/2016
Zastupitelstvo schvaluje provedení revize a provedení oprav dětského hřiště dle předložené cenové nabídky od
firmy ACER WOODWAY a pověřuje starostu k podání objednávky.

Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 10/11/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 11
Projednání žádosti o dotaci na dětské hřiště ve sportovním areálu
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o dotaci na dětské hřiště ve sportovním areálu z MMR – Podpora zapojení
dětí a mládeže do komunitního života, max. 70% dotace, max. 400 000,- Kč.
Návrh usnesení č. 11/11/2016
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na dětské hřiště ve sportovním areálu z MMR v max. výši
400 000,- Kč včetně DPH.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 11/11/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 12
Pověření místostarosty vedením zimní údržby
Starosta pověřil místostarostku Mgr.Janu Bezroukovou vedením zimní údržby.
Návrh usnesení č. 12/11/2016
Zastupitelstvo pověřuje místostarosty vedením zimní údržby v Obci Těšetice v období do 31.3.2017.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 12/11/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 13
Oznámení o zahájení kontroly dne 15.11.2016 (HČ)
Starosta sdělil zastupitelům, že v jídelně proběhne kontrola ohledně živnostenského podnikání dne 15.11.2016.
Návrh usnesení č. 13/11/2016
Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu Jídelny Těšetice ze Živnostenského úřadu Znojmo, která se uskuteční dne
15.11.2016.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 13/11/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 14
Toulavá a nalezená zvířata – sdělení
Starosta sdělil zastupitelům informace, jak se zachovat, když je v obci toulavý pes a osoby chovající se
nebezpečně.
Návrh usnesení č. 14/11/2016
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty o nakládání s toulavými a nalezenými zvířaty.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 14/11/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 15
Oznámení o uzavření provozu MŠ Těšetice
Zastupitelé byli seznámeni s uzavřením provozu mateřské školy od 19.12. – 30.12.2016 z důvodu uzavření
obecní jídelny a čerpání řádné dovolené zaměstnanců MŠ.
Návrh usnesení č. 15/11/2016
Zastupitelstvo bere na vědomí uzavření MŠ Těšetice v období od 19.12.2016 – 30.12.2016.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 15/11/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 16
Přijmutí VPP
Starosta sdělil zastupitelům, že žádný z občanů Těšetic nesplňuje podmínky přijetí pro VPP, proto starosta přijal
paní Růženu Mikyskovou ze Suchohrdel u Znojma, která bude v naší obci pracovat do 31.1.2017.
Návrh usnesení č. 16/11/2016
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o přijetí 1 pracovníka z Úřadu práce na VPP pod Obec Těšetice.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 16/11/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 17
Závěrkový list č. PL-20160930-521-87
Zastupitelé byli seznámeni se závěrkovým listem pro burzovní obchody s plynem v rámci sdružených dodávek
plynu, která zajistí levnější nákup plynu. Vysoutěžený dodavatel: VEMEX Energie a.s.
Návrh usnesení č. 17/11/2016
Zastupitelstvo bere na vědomí závěrkový list pro burzovní obchody s plynem v rámci sdružených služeb dodávek
plynu.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 17/11/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 18
Závěrkový list č EL-20160930-563-110
Zastupitelé byli seznámeni se závěrkovým listem pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci
sdružených dodávek elektřiny, která zajistí levnější nákup elektřiny. Vysoutěžený dodavatel: VEMEX Energie
a.s.
Návrh usnesení č. 18/11/2016
Zastupitelstvo bere na vědomí závěrkový list pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených
služeb dodávek elektřiny.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 18/11/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 19
Plán inventur na rok 2016
Starosta seznámil zastupitele, že bude provedena periodická inventura majetku obce pro inventarizační položky
(seznam inventurních soupisů), která bude zahájena 1.12.2016 a ukončena dne 15.1.2017. Z této inventury bude
pořízen Inventurní soupis majetku.
Návrh usnesení č. 19/11/2016
Zastupitelstvo schvaluje plán inventur na rok 2016.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 19/11/2016 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 20
Žádost o změnu přednosti v jízdě
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí občanů z nové zástavbové části směrem k přehradě o změně přednosti v jízdě
tak, aby ulice z této zástavbové části byla označená jako hlavní.
Návrh usnesení č. 20/11/2016
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o změnu přednosti v jízdě a pověřuje starostu k projednání této žádosti na
Městském úřadě ve Znojmě – odboru dopravy do 30.11.2016.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 20/11/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 21
Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP_2016_152845
Starosta předložil zastupitelstvu smlouvu s firmou OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k
dílům hudebním, z.s. ve výši 424,-Kč s DPH za hudbu na taneční zábavu Kácení máje.
Návrh usnesení č. 21/11/2016
Zastupitelstvo schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl VP 2016_152845
mezi firmou OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním z.s. a Obcí Těšetice v předloženém
znění a pověřuje starostu k podpisu smlouvy do 30.11.2016.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 21/11/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 22
Žádost o vyplacení finančních prostředků na mzdu zastupující učitelce MŠ
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o vyplacení částky 3 000,- Kč pro zastupující učitelku v mateřské škole.
Návrh usnesení č. 22/11/2016
Zastupitelstvo schvaluje vyplacení finančních prostředků na mzdu zastupující učitelky pro MŠ Těšetice ve výši
3 000,- Kč.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 22/11/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 23
Žádost o projednání finančního příspěvku obce do rozpočtu města Znojmo pro rok 2017 na terénní sociální
služby

Starosta sdělil zastupitelům, že se jedná o služby sociální péče, sociální prevence, pečovatelské služby, služby
odborného sociálního poradenství, za které by Obec Těšetice v roce 2017 zaplatila Městu Znojmo 17 665,53 Kč.

Návrh usnesení č. 23/11/2016
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k předložení více informací na dalším zastupitelstvu konaném v prosinci
2016.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 23/11/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 24
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Těšetice, okres Znojmo za rok 2016
Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce Těšetice za rok 2016.
Návrh usnesení č. 24/11/2016
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o výsledku kontroly dílčího přezkoumání hospodaření obce Těšetice ze
dne 3.11.2016 za rok 2016 a ukládá starostovi přijmout systémová opatření doporučená kontrolním orgánem.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 24/11/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 25
Zpráva kontrolního výboru
Kontrolní výbor provedl 2.11.2016 kontrolu odstranění nedostatků starostou obce, které nebyly provedeny do
kontrol ve dnech 21.9., 3.10. a 5.10.2016. Všechny nedostatky nebyly starostou obce odstraněny.
Návrh usnesení č. 25/11/2016
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru a ukládá starostovi odstranit nedostatky do 30.11.2016.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 25/11/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Diskuse
Žižka



Dne 3.11.2016 proběhla v jídelně kontrola z Krajské hygienické stanice. Nedostatky budou odstraněny
do 30.11.2016
Oznámení o skončení okrskové volební komise

Večeřa







Jak jsou vyřešeny pozemky s Ivanem Masarovičem?
Žižka: V pondělí podepíšeme smlouvu.
Jak je řešena cesta ke hřbitovu?
Žižka: Momentálně ne. Paní Hussová už ani nechce moc s obcí jednat.
Jsou řešeny stavební pozemky ke hřbitovu?
Žižka: Ne, momentálně nejsou.

Krejčí


Poškozená komunikace k přehradě stále není daná do původního stavu

Krejčová
 Řeší se už vybavení kulturního domu?
 Bezrouková: Ano, řešíme to.

Worbis
 Jak dopadla zábava kácení máje?
 Bezrouková: Dobře. Účast byla dobrá, atmosféra výborná.
Bezrouková
 Kdy bude zpravodaj?
 Žižka: V prosinci bude dvojčíslo.
 Je kolaudace pergoly v MŠ? Je třeba ji zařadit do majetku obce, budou inventury.
 Žižka: Ne, zatím není.
 Dlužná částka občanů za poplatek za popelnice je 44 943,- Kč, dlužná částka za poplatek za psa je
1 600,- Kč.
 Řeší se rozšíření hřbitova?
 Žižka: Ano, má to projektant.
 Jubilanti v listopadu
 Akce – 14.11. Oslava sv.Martina, 27.11. rozsvěcování vánočního stromu

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 22:18 hodin.
V Těšeticích dne 9.11. 2016

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

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

