
Z Á P I S  

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 14.12. 2016 v Těšeticích 

  

Starosta obce zahájil 12. 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. 27 – 34 

 

27. Pozvánka na Valnou hromadu Svazku znojemských vinařských obcí Daníž 

28. Zařazení dlouhodobého majetku obce č. 37/2016 

29. Schválení smlouvy č. 921/2016 „II/413, III/41316 Těšetice průtah 

30. Žádost o schválení přijetí sponzorského daru pro MŠ Těšetice 

31. Zpráva o provedení kontroly finančního výboru u ÚJ Těšetice 

32. Revokace textu usnesení č.24/11/2016 

33. Písemná reklamace stavby krbové vložky ve sportovním areálu a provedení revize krbové vložky 

34. Písemná reklamace střechy víceúčelového zařízení 

 

 

 

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

  

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

Žižka, Ing. Libuše Krejčová      

                         

                              

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  Ing. Miroslav Krejčí a 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 –     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. Kontrola plnění usnesení  

 3. Projednání průběhu stavby KD – víceúčelové zařízení - I. etapa 

 4. Schválení Rozpočtu na rok 2017 

 5. Rozpočtové opatření  

 6. Hospodaření obce 

 7. Žádost o prodej pozemku parc.č. 3109 

 8. Žádost o odkoupení pozemku parc.č.3129 a pozemku parc.č.3130  

 9. Stížnost na opakované pálení trávy a větví 

10. Žádost o dotaci z rozpočtu obce v roce 2016 (TJ) 

11. Zpráva o provedení kontroly v Jídelně obce (KHS) 

12. Žádost o povolení k připojení kanalizace a vodovodu p.č. 238 

13. Zpráva – protokol o provedené kontrole v Jídelně obce (ŽÚ) 

14. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12197805 

15. Zařazení dlouhodobého majetku obce č. 35-36/2016 

16. Zápis o vyřazení majetku č. 1/2016 

17. Protokol o předkolaudační prohlídce kanalizační přípojky (VAS - KD) 

18. Zpráva o kontrole provedené MV ČR 

19. Pozvánka na jednání valné hromady Zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko 

20. Projednání a schválení  návrhu interiéru víceúčelového zařízení (KD) 

21. Zpráva o kontrole v Jídelně obce (KVS) 

22. Pozvánka na seminář (KÚ JMK) 

23. Smlouva o sdružených službách dodávky plynu (I.E.) 

24. Návrh řešení dopravního značení v obci (Urb.) 

25. Tříkrálová sbírka 2017 

26. Stav vnitřních prostor budovy v MŠ Těšetice  

27. Pozvánka na Valnou hromadu Svazku znojemských vinařských obcí Daníž 

 

28. Zařazení dlouhodobého majetku obce č. 37/2016 

 

29. Schválení smlouvy č. 921/2016 „II/413, III/41316 Těšetice průtah 

 

30. Žádost o schválení přijetí sponzorského daru pro MŠ Těšetice 

 

31. Zpráva o provedení kontroly finančního výboru u ÚJ Těšetice 

 

32. Revokace textu usnesení č.24/11/2016 



 

33. Písemná reklamace stavby krbové vložky ve sportovním areálu a provedení revize krbové vložky 

 

34. Písemná reklamace střechy víceúčelového zařízení 

 

35. Diskuse 

 

 

 

 

Usnesení č. 1/12/2016 

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

 

Hlasování : pro –   6      , proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/12/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 2 

Kontrola plnění usnesení 

Usnesení ze zastupitelstva obce ze dne 9.11.2016: 

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 022/2016 (Atlanta a.s., do 30.11.2016) – podpis smlouvy dne 10.11.2016 

smlouva o připojení k distribuční soustavě č. 320090088509  (do 30.11.2016)– podpis smlouvy dne 10.11.2016 

Souhlas vlastníka pozemků se stavbou k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby „II/413,  III/413 16 

Těšetice, průtah“ (OÚ, do 30.11.2016) – den podpisu nevíme, originál odvezen na SÚS, kopie není 

objednávka firmě ACER WOODWAY k provedení revize a provedení oprav dětského hřiště –  nebyla podána  

podání žádosti o dotaci na dětské hřiště ve sportovním areálu z MMR, vyřizuje firma  ACER WOODWAY – 

nebyla podána 

projednání žádosti o změnu přednosti v jízdě na Městském úřadě ve Znojmě – odboru dopravy (do 30.11.2016) – 

projednáno, bude sděleno dnes, bod č. 24  

licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl VP_2016_152845 (do 30.11.2016) – podpis smlouvy 

dne 10.11.2016 

 

Žádost o vyplacení finančních prostředků na mzdu zastupující učitelce MŠ ve výši 3 000,- Kč  - písemná odpověď  

ředitelce MŠ  nebyla zaslána 

 

odstranění nedostatků starostou obce do 30.11.2016 – kontrolní výbor kontrolu neprovedl 
 

 

Návrh usnesení č. 2/12/2016 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s plněním usnesení a bere tuto informaci na vědomí. 

 

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

Usnesení č. 2/12/2016 bylo schváleno.  

 

 

 

Bod č. 3 

Projednání průběhu stavby KD – víceúčelové zařízení - I. Etapa 

Zastupitelé vykonali prohlídku víceúčelového zařízení. 

Zastupitelé projednali možnost prodloužení doby dokončení víceúčelového zařízení do 30.dubna 2017 z důvodů 

velké vlhkosti stavby a možnosti zkroucení parketové podlahy a truhlářských výrobků. 

 

 



Návrh usnesení č. 3/12/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí informace o průběhu stavby KD – víceúčelového zařízení – I.etapa a pověřuje 

starostu k předložení dodatku smlouvy a firmy Atlanta o prodloužení doby dokončení stavby do 30.4.2017. 

 

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

Usnesení č. 3/12/2016 bylo schváleno.  

 

 

 

Bod č. 4 

Schválení Rozpočtu na rok 2017 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtu na rok 2017. 

 

Návrh usnesení č. 4/12/2016 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2017 jako schodkový. Schodek bude kryt finančními prostředky přijetím 

úvěru v roce 2016. 

Příjmy: 7.248.300,00 Kč 

Výdaje: 10.297.000,00 Kč 

Financování: 3.049.600,00 Kč 

 

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

Usnesení č. 4/12/2016 bylo schváleno.  

 

 

 

 

Bod č. 5 

Rozpočtové opatření č.12/2016 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtového opatření č. 12/2016.  

 

Příjmy – 95.600,00 Kč 

Výdaje – 95.600,00 Kč 

Financování – zvýšení 0,--Kč 

 

Návrh usnesení č. 5/12/2016 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.12/2016. 
 

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

Usnesení č.  5/12/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 6 

Hospodaření obce k 30.11.2016 

Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce. 

Hlavní činnost v Kč  

Příjmy     6 943 581,00 

Výdaje    6 605 761,01 

Rozdíl        337 819,99 

Hospodářská činnost v Kč  

Příjmy     2 663 968,57  

Výdaje    2 589 626,52 

Rozdíl          74 342,05 



 

Peněžní zůstatek na účtu obce: ČS Znojmo  3 616 236,89 Kč  

                                                      ČNB Brno     207 647,75 Kč  

Celkem zůstatek účtu obce       3 823 884,64 Kč  

 

Peněžní zůstatek na účtu HČ:     400 742,04 Kč  

 

Zůstatky úvěrových účtů v Kč  

1.úvěrový účet        - 

2.úvěrový účet        -  

3.úvěrový účet        - 

4.úvěrový účet        5 989 629,81 Kč 

Celkem úvěrové účty:  5 989 629,81 Kč 

 

Návrh usnesení č. 6/12/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce k 30.11.2016. 

 

 

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

Usnesení č.  6/12/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 7 

Žádost o prodej pozemku parc.č. 3109 

Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o prodej pozemku parc.č. 3109, záměr na prodej tohoto pozemku vyvěšen 

12.8.2014. 

 

Návrh usnesení č.  7/12/2016 

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č. 3109 mezi obcí Těšetice zastoupenou Jindřichem Žižkou a 

Martinem Trávníčkem a Klárou Novákovou a pověřuje starostu k podpisu smlouvy v předloženém znění do 

31.12.2016. 

 

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

Usnesení č. 7/12/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 8  

Žádost o odkoupení pozemku parc.č.3129 a pozemku parc.č.3130 

Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o prodej pozemku parc.č. 3129 a pozemku parc.č.3130, záměr na prodej těchto 

pozemků vyvěšen 12.8.2014. 

 

Návrh usnesení č. 8/12/2016 

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č. 3129  a par.č. 3130 mezi obcí Těšetice zastoupenou Jindřichem 

Žižkou a Ladislavem Večeřou a Petrou Muranskou  a pověřuje starostu k podpisu smlouvy v předloženém znění 

do 31.12.2016. 

 

 

 



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

Usnesení č. 8/12/2016 bylo schváleno.  

 

 

 

 

Bod č. 9  

Stížnost na opakované pálení trávy a větví 

Zastupitelé byli seznámeni se stížností na opakované pálení trávy a větví. 

Návrh usnesení č. 9/12/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí stížnost na opakované pálení trávy a větví a pověřuje místostarosty k vyřízení 

stížnosti. 

 

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

Usnesení č. 9/12/2016 bylo schváleno.  

 

 

 

Bod č. 10 

Žádost o dotaci z rozpočtu obce v roce 2016 (TJ) 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí TJ Těšetice o dotaci z rozpočtu obce Těšetice ve výši 15 000,- Kč na 

provozní výdaje a pořádání čertovského reje.  

 

Návrh usnesení č. 10/12/2016 

Zastupitelstvo schvaluje dotaci z rozpočtu obce v roce 2016 na pořádání čertovského reje a provozní výdaje ve 

výši 15 000,- Kč pro TJ Těšetice a pověřuje starostu k podpisu smlouvy mezi TJ Těšetice zastoupenou Martinem 

Trávníčkem a Obcí Těšetice zastoupenou starostou Jindřichem Žižkou. Zastupitelstvo žádá TJ Těšetice o 

předložení hospodaření za rok 2016 do 10.1.2017. 

 

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

Usnesení č. 10/12/2016 bylo schváleno.  

 

 

 

Bod č. 11 

Zpráva o provedení kontroly v Jídelně obce (KHS) 

Krajská hygienická stanice provedla 1.12.2016  následnou kontrolu na odstranění nedostatků v jídelně. Vše bylo 

odstraněno. 

 

Návrh usnesení č. 11/12/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o provedení kontroly Krajské hygienické stanice v Jídelně obce. 

 

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

Usnesení č. 11/12/2016 bylo schváleno.  

 

 

 

Bod č. 12 

Žádost o povolení k připojení kanalizace a vodovodu p.č. 238 

Antonín Trávníček žádá o připojení kanalizace a vodovodu ke svému pozemku, kde staví rodinný domek. 

 

Návrh usnesení č. 12/12/2016 

Zastupitelstvo schvaluje připojení kanalizace a vodovodu na p.č.238, po provedení bude vše uvedeno do 

původního stavu.  

 

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

Usnesení č. 12/12/2016 bylo schváleno.  

 



 

 

Bod č. 13 

Zpráva – protokol o provedené kontrole v Jídelně obce (ŽÚ) 

Zastupitelé byli seznámeni s výsledky kontroly z Živnostenského úřadu. 

 

Návrh usnesení č. 13/12/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o provedení kontroly Živnostenský úřad Znojmo v Jídelně obce. 

 

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

Usnesení č. 13/12/2016 bylo schváleno.  

 

 

 

Bod č. 14 

Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12197805 

Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou, která zajistí silnější připojení elektřiny k víceúčelovému zařízení. 

 

Návrh usnesení č. 14/12/2016 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí 

č.12197805 uzavřenou mezi obcí Těšetice zastoupenou starostou obce Jindřichem Žižkou a firmou E.ON 

Distribuce, a.s. zastoupenou E.ON Česká republika, s.r.o. zastoupenou Hanou Liedermannovou v předloženém 

znění a pověřuje starostu k podpisu smlouvy do 31.12.2016. 

 

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

Usnesení č. 14/12/2016 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 15 

Zařazení dlouhodobého majetku obce č. 35 - 36/2016 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazením do majetku obce: 

č.35/2016 –  ostatní plocha, pořizovací cena 30 000,- Kč 

č.36/2016 – orná půda, pořizovací cena 8 934,97 Kč 

 

Návrh usnesení č. 15/12/2016 

Zastupitelstvo schvaluje zařazení dlouhodobého majetku obce, zařazovací protokol č. 35 – 36/2016 a pověřuje 

starostu k pořízení fotografií pozemku a sklepu. 

 

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

Usnesení č. 15/12/2016 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 16 

Zápis o vyřazení majetku č. 1/2016 

Zastupitelé byli seznámeni s vyřazením z majetku obce: 

č.1/2016 –  orná půda, pořizovací cena 1 820,91 Kč 

 

Návrh usnesení č. 16/12/2016 

Zastupitelstvo schvaluje vyřazení dlouhodobého majetku obce, vyřazovací protokol č. 1/2016. 

 

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

Usnesení č. 16/12/2016 bylo schváleno.  



 

Bod č. 17 

Protokol o předkolaudační prohlídce kanalizační přípojky (VAS - KD) 

Starosta sdělil zastupitelům, že se jedná se o prohlídku kanalizační přípojky víceúčelového zařízení. 

 

Návrh usnesení č. 17/12/2016 

Zastupitelstvo schvaluje protokol o předkolaudační prohlídce kanalizační přípojky s VAS Znojmo. 

 

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

Usnesení č. 17/12/2016 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 18 

Zpráva o kontrole provedené MV ČR 

Zastupitelé byli seznámeni se zprávou z kontroly Ministerstva vnitra ČR, která proběhla 26.10.2016. 

 

Návrh usnesení č. 18/12/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole provedené MV ČR ze dne 26.10.2016 a ukládá starostovi 

odstranit zjištěné nedostatky v požadovaných termínech. 

 

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

Usnesení č. 18/12/2016 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 19 

Pozvánka na jednání Valné hromady Zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko 

Zastupitelé byli seznámeni s pozvánkou na Valnou hromadu Zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace 

Znojemsko 

 

Návrh usnesení č. 19/12/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí pozvánku na jednání Valné hromady Zájmového sdružení obcí Vodovody a 

kanalizace Znojemsko a pověřuje starostu k účasti. 

 

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

Usnesení č. 19/12/2016 bylo schváleno 

 

 

 

Bod č. 20 

Projednání a schválení  návrhu interiéru víceúčelového zařízení (KD) 

Zastupitelé byli seznámeni s cenovou nabídkou za návrh interiéru víceúčelového zařízení od firmy Markdesing. 

 

Návrh usnesení č. 20/12/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí cenovou nabídku za návrh na zařízení interiéru víceúčelového zařízení – KD a 

pověřuje místostarostku k předložení recenzí firmy Markdesign. 

 

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

Usnesení č. 20/12/2016 bylo schváleno.  

 

 

 

Bod č. 21 

Zpráva o kontrole v Jídelně obce (KVS) 

Zastupitelé byli seznámeni s výsledky kontroly Krajské veterinární stanice, která kontrolovala potraviny. 

 



Návrh usnesení č. 21/12/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole provedené v Jídelně obce Krajskou veterinární správou. 

 

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

Usnesení č. 21/12/2016 bylo schváleno.  

 

 

 

Bod č. 22 

Pozvánka na seminář (KÚ JMK) 

Zastupitelé byli seznámeni s pozvánkou na seminář konající se 16.12.2016 v Brně. 

 

Návrh usnesení č. 22/12/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí pozvánku na seminář KÚ JMK konaného dne 16.12.2016 a pověřuje starostu 

účastí na semináři. 

 

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

Usnesení č. 22/12/2016 bylo schváleno.  

 

 

 

Bod č. 23 

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu (I.E.) 

Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou, která zajistí připojení a dodávky plynu do víceúčelového zařízení. 

 

Návrh usnesení č. 23/12/2016 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky plynu uzavřenou mezi Obcí Těšetice 

zastoupenou starostou Jindřichem Žižkou a firmou Innogy v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu 

smlouvy do 31.12.2016. 

 

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

Usnesení č. 23/12/2016 bylo schváleno.  

 

 

 

Bod č. 24 

Návrh řešení dopravního značení v obci (Urb.) 

Starosta seznámil zastupitele s možností řešení přednosti v jízdě z nové zástavbové části směrem k přehradě, 

kterou řešil na odboru dopravy a s firmou Urbania. 

 

Návrh usnesení č. 24/12/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí návrh řešení dopravního značení v obci předloženou firmou Urbania a pověřuje 

starostu k dalšímu jednání. 

 

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

Usnesení č. 24/12/2016 bylo schváleno.  

 

 

 

Bod č. 25 

Tříkrálová sbírka 2017 

Zastupitelé byli seznámeni s Tříkrálovou sbírkou v roce 2017, která proběhne od 1. – 15.ledna 2017. 

 

Návrh usnesení č. 25/12/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí oznámení o průběhu Tříkrálové sbírky za rok 2017. 

 

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

Usnesení č. 25/12/2016 bylo schváleno.  

 



 

Bod č. 26 

Stav vnitřních prostor budovy v MŠ Těšetice 

Zastupitelé byli seznámeni se stavem vnitřních budov mateřské školy, zprávu předložila ředitelka Pavlína 

Velebová. 

 

Návrh usnesení č. 26/12/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci se stavem vnitřních prostor v budově MŠ a pověřuje starostu 

k předložení cenové nabídky na osvětlení a zařízení kuchyňské linky. 

 

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

Usnesení č. 26/12/2016 bylo schváleno.  

 

 

 

Bod č. 27 

Pozvánka na Valnou hromadu Svazku znojemských vinařských obcí Daníž 

Zastupitelé byli seznámeni s pozvánkou na Valnou hromadu Daníž. 

 

Návrh usnesení č. 27/12/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí konání Valné hromady Daníž konané dne 15.12.2016. 

 

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

Usnesení č. 27/12/2016 bylo schváleno.  

 

 

 

Bod č. 28 

Zařazení dlouhodobého majetku obce č. 37/2016 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazením do majetku obce: 

č.37/2016 –  venkovní přístřešek – pergola, pořizovací cena 263 981,00 Kč 

 

Návrh usnesení č. 28/12/2016 

Zastupitelstvo schvaluje zařazení majetku obce, zařazovací protokol č.37/2016. 

 

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

Usnesení č. 28/12/2016 bylo schváleno.  

 

 

 

Bod č. 29 

Schválení smlouvy č. 921/2016 „II/413, III/41316 Těšetice průtah 

Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou o vzájemné spolupráci a komunikaci při budování průtahu obcí Těšetice, 

o součinnosti při pracích. 

 

Návrh usnesení č. 29/12/2016 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. 921/2016 „II/413, III/41316 Těšetice průtah uzavřenou mezi Obcí Těšetice 

zastoupenou starostou Jindřichem Žižkou a Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou 

organizaci zastoupenou Ing.Janem Zouharem v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu smlouvy do 

31.12.2016. 

 

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

Usnesení č. 29/12/2016 bylo schváleno.  

 

 

 

Bod č. 30 

Žádost o schválení přijetí sponzorského daru pro MŠ Těšetice 

Paní Eva Pušková věnovala mateřské škole sponzorský dar ve výši 900,- Kč. 



 

Návrh usnesení č. 30/12/2016 

Zastupitelstvo schvaluje přijetí sponzorského daru od paní Evy Puškové ve výši 900,- Kč. 

 

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

Usnesení č. 30/12/2016 bylo schváleno.  

 

 

 

Bod č. 31 

Zpráva o provedení kontroly finančního výboru u ÚJ Těšetice 

Zastupitelé byli seznámeni se zprávou o provedení finanční kontroly obce.  

Finanční kontrola MŠ bude provedena 15.12.2016, zpráva bude předložena na zastupitelstvu 11.1.2017. 

 

Návrh usnesení č. 31/12/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o provedení kontroly u účetní jednotky Obce Těšetice. 

 

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

Usnesení č. 31/12/2016 bylo schváleno.  

 

 

 

Bod č. 32 

Revokace textu usnesení č.24/11/2016 

Zastupitelstvo bylo seznámeno, že je třeba změnit text usnesení tak, aby byl podle návrhu auditorů. 

 

Návrh usnesení č. 32/12/2016 

Pro neopakování nedostatku přijala obec systémové opatření, kdy bude nápravné opatření zasláno na krajský úřad 

do 15 dnů od projednání spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku, dle zákona 420/2004 Sb., o 

přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO §13 odst.1. 

 

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

Usnesení č. 32/12/2016 bylo schváleno.  

 

 

 

Bod č. 33 

Písemná reklamace stavby krbové vložky ve sportovním areálu a provedení revize krbové vložky 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s problémem topení v krbové vložce v budově ve sportovním areálu. Stavba je 

teprve jeden rok, je třeba uplatnit reklamaci. Dále je třeba provést revizi. 

 

Návrh usnesení č. 33/12/2016 

Zastupitelstvo pověřuje starostu k podání písemné reklamace na stavbu krbové vložky a provedení revize krbové 

vložky v budově ve sportovním areálu do 31.12.2016. 

 

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

Usnesení č. 33/12/2016 bylo schváleno.  

 

 

 

Bod č. 34 

Písemná reklamace střechy víceúčelového zařízení 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s tím, že úžlabím střechy zatéká a je třeba vyřídit reklamaci, neboť střecha je ještě 

v záruce. 

 

Návrh usnesení č. 34/12/2016 

Zastupitelstvo pověřuje starostu k podání písemné reklamace na střechu víceúčelového zařízení do 31.12.2016. 

 

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

Usnesení č. 34/12/2016 bylo schváleno.  



 

 

 

 

 

Diskuse 

 

 

Žižka 

 27.prosince v 18:00 hodin vánoční koncert v kostele, bude hrazeno z rozpočtu obce 

 Stále se vyskytuje žloutenka 

 5.ledna 2017 v 10:00 hodin na OÚ v Prosiměřicích jednání ohledně průtahu 

 18.prosince v 16:00 hodin vánoční koncert v Horních Dunajovicích 

 Zdravotnická záchranná služba – informace o zřízení stanic 

 

 

Krejčová 

 Naše rodina je velice spokojena s paní ředitelkou MŠ Pavlínou Velebovou. Proč někteří lidé kritizují 

její činnost?  

 Bezrouková: Nechápu to. Rodiče a děti ze školky jsou také spokojení. Účastním se mnoha akcí školky, 

mluvím s rodiči. Paní ředitelka je k dětem i rodičům milá, příjemná a vstřícná. To kritizují asi ti, kteří si 

myslí, že všemu rozumí, přitom školský zákon o  předškolním vzdělávání vůbec neznají.  

 Krejčí: Je třeba paní ředitelku podpořit. 

 Worbis: Navrhuji poděkování paní ředitelce zastupitelstvem za její činnost. 

 

Bezrouková 

 Jak je dořešena příkazní smlouva s Ing. Herzigem, stavebním dozorem v KD, jehož smlouva je do 

31.10.2016? 

 Žižka: Ještě nefakturoval, zeptám se ho. 

 Jubilanti 

 Bylo by možné zakoupit obecní foťák? Můj foťák už není tak výkonný, nemám ani kvalitní mobil. 

 Žižka: Je to možné, předlož nabídku na zastupitelstvo v lednu. 

 

Worbis 

 Zasílání materiálů k zastupitelstvu emailem 

 Je řešeno ozvučení víceúčelového zařízení? 

 Bezrouková: Ano, jednalo se i tom. 

 Informace o elektrice ve víceúčelovém zařízení 

 

Večeřa 

 Potok od mostku na Bantice je zarostlý a zanesený 

 Sportovní areál – atika je propršená, nejsou parapety na oknech 

 Žižka: Zítra se tam zajedu podívat 

 Chodník u  nové bytovky v nové zástavbě je propadlý 

 Výkop na silnici k přehradě není stále dán do původního stavu 

 Kde jsou stromky z MAS? 

 Žižka: Daly se tam, kde chyběly 

 

 

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 22:30  hodin. 

 

 

V Těšeticích dne 14.12. 2016 

 

 

 

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

       Jindřich Žižka                                                                 ověřovatelé zápisu 

        starosta obce 



 

 

 

 


