
Z Á P I S  
o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 13. 1. 2016 v Těšeticích 

  
Starosta obce zahájil  1. 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. 18 

 

18. Revokace usnesení č.22/11/2015 

 

 

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

  

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

                             Mgr. Jana Bezrouková, Pavel Worbis, Jindřich Žižka 

                         

                              

Omluveni:    Ing. Zdeněk Nekula    

 

Nepřítomni:   

  

Hosté:     Kučera Pavel                                             

       

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. Rozšíření veřejného osvětlení Těšetice (na Královské) 

 3. Žádost o prodej pozemku (parc.č. 4211) 

 4. Projednání záměru na pacht pozemků parc.č. 3076, 3086,3092,3102,3103,3178,3179, 

    3197,3203,3204,3207,3212,3245,3246,3249,3286,3288,3312,3325,3366,3375,3376, 

    3393,3410,3414,3415,3417,3418,3422,3425,3428,3471,3483,3492,3499,3509,3515, 

    3526,3544,3546,3556,3559,3560,3565,3570,3572,3580,3588,3590,3591,3592,3606 

    3609,3613,3619,3627,3636,3686,3689,3699,3747,3760,3772,3812,3814,3823,3824, 



    3835,3838,3839,3840,3852,3865,3866,3871,3889,4047,4048,4058,4070,4253,4321, 

    4325,4344,4357 

5. Návrh územní studie Těšetice - bydlení, severozápadní okraj obce 

6. Zařazení dlouhodobého majetku – zařazovací protokol č. 40/2015 – 52/2015 

7. Vyřazení dlouhodobého majetku – vyřazovací protokol č. 5/2015 

8. Hospodaření obce 12/2015 

9. Rozpočtové opatření 1/2016 

10. Žádost o finanční příspěvek – Masopust 2016 

11. Žádost o podání dotace – pořízení výstroje zásahové jednotky – SDH Těšetice 

12. Informace z jednání valné hromady VaK Znojemsko 

13. Ocenění pozemků 

14. Záměr na prodej parc.č. 4270 

15. Záměr na prodej parc.č. 709/2 

16. Předložení nabídky na správu webu obce Těšetice 

17. Projednání – tržní řád obce, nařízení obce – zákaz podomního a pochůzkového prodeje 

18. Revokace usnesení  č.22/11/2015 

19. Diskuse 

 
 

Usnesení č. 1/1/2016 

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

 

 

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

 

 

 

 

Bod č. 2 

Rozšíření veřejného osvětlení Těšetice (na Královské) 

 

Bod č. 2 byl posunut a  projednán až za bodem č. 5 – přítomni všichni zastupitelé 

 

Zastupitelé byli seznámeni s rozšířením veřejného osvětlení Těšetice na Královské, které by bylo rozšířeno 

k domům Jana Jančury a Ing.Věry Jančurové. K tomuto bodu byl přizván pan Pavel Kučera, který zpracoval 

projekt a byl připraven odpovídat na případné dotazy nebo připomínky. 

 

Návrh usnesení č. 2/1/2016 

Zastupitelstvo schvaluje rozšíření veřejného osvětlení Těšetice v ulici na Královské, které bude rozšířeno až 

k domům Ing.Věry Jančurové a Jana Jančury. 

 

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

Usnesení č. 2/1/2016 bylo schváleno.  

 

 

 

Bod č. 3 

Žádost o prodej pozemku (parc.č. 4211) 

Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o prodej pozemku parc.č.4211 o výměře 255 m2 v katastru obce Těšetice od 

manželů Plačkových. 

 

Návrh usnesení č.  3/1/2016  

Zastupitelstvo zamítá prodej pozemku parc.č.4211 o výměře 255 m2 v katastru obce Těšetice. 

 

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

Usnesení č. 3/1/2016 bylo schváleno. 



 

 

Bod č. 4 

Projednání záměru na pacht pozemků parc.č. 3076, 3086,3092,3102,3103,3178,3179, 

    3197,3203,3204,3207,3212,3245,3246,3249,3286,3288,3312,3325,3366,3375,3376, 

    3393,3410,3414,3415,3417,3418,3422,3425,3428,3471,3483,3492,3499,3509,3515, 

    3526,3544,3546,3556,3559,3560,3565,3570,3572,3580,3588,3591,3592,3606 

    3609,3613,3619,3627,3636,3686,3689,3699,3747,3760,3772,3812,3814,3823,3824, 

    3835,3838,3839,3840,3852,3865,3866,3871,3889,4047,4048,4058,4070,4253,4321, 

    4325,4344,4357 

Zastupitelé byli seznámeni se záměrem na pacht pozemků o celkové výměře 20,9866 ha za cenu 4 200,- Kč/ha 

za rok. 

 

Návrh usnesení č.  4/1/2016 

Zastupitelstvo schvaluje záměr na pacht pozemků o celkové výměře 21,1365 ha za 4 200,- Kč/ha za rok. 

 

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

Usnesení č. 4/1/2016 bylo schváleno. 

 

Od bodu č.5 byl přítomen Ing. Zdeněk Nekula. 

 

 

Bod č. 5 

Návrh územní studie Těšetice - bydlení, severozápadní okraj obce 

Starosta předložil zastupitelstvu návrh územní studie Těšetice – bydlení, severozápadní okraj obce. Dle tohoto 

návrhu by mohly být připraveny v I.etapě 4 stavební parcely na obecním pozemku, ve II.etapě 19 stavebních parcel 

na soukromých pozemcích (zde je to možné řešit až po odkoupení pozemků od soukromých majitelů). 

 
Návrh usnesení č.  5/1/2016 

Zastupitelstvo schvaluje návrh územní studie Těšetice – bydlení, severozápadní okraj obce. 

 

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

Usnesení č. 5/1/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 6 

Zařazovací protokol majetku č. 40 – 52/ 2015 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazením do majetku obce: 

 

Č.40-45/2015 – válenda, pořizovací cena 2.247,93 Kč 

Č.46/2015 – parcela č. 3116 o výměře 47 m2, pořizovací cena 3 506,20 Kč, směnná smlouva s Petrem Votavou 

Č.47/2015 – parcela č. 3119 o výměře 4 m2, pořizovací cena 298,40 Kč, směnná smlouva s Petrem Votavou 

Č.48/2015 – parcela č. 3122 o výměře 46 m2, pořizovací cena 3 431,60 Kč, směnná smlouva s Petrem Votavou 

Č.49/2015 – parcela č. 3124 o výměře 2 m2, pořizovací cena 149,00 Kč, směnná smlouva s Petrem Votavou 

Č.50/2015 – parcela č. 4198 o výměře 342 m2, pořizovací cena 11 171,40 Kč, směnná smlouva s Marií 

Dufkovou 

Č.51/2015 – parcela č. 387/20 o výměře 242 m2, pořizovací cena 1 917,85 Kč, bezúplatný převod 

Č.52/2015 – parcela č. 387/21 o výměře 31 m2, pořizovací cena 245,67 Kč, bezúplatný převod 

 

 
Návrh usnesení č.  6/1/2016 

Zastupitelstvo schvaluje zařazení do majetku obce, majetek dle zařazovacích protokolů č. 40-46/2015  

 

 

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

Usnesení č. 6/1/2016 bylo schváleno. 

 

 

 



 

Bod č. 7 

Vyřazovací protokol majetku č.1 - 14/2015 

Zastupitelé byli seznámeni s protokoly k vyřazení majetku obce z důvodu nefunkčnosti: 

 

Č.1/2015 – horizontální žaluzie, pořizovací cena 1 889,02 Kč 

Č.2/2015 – horizontální žaluzie, pořizovací cena 1 889,02 Kč 

Č.3/2015 – topné těleso konventor, pořizovací cena 2 254,80 Kč 

Č.4/2015 – SW – projektor, pořizovací cena 1 000,00 Kč 

Č.5/2015 – hadice C 52, pořizovací cena 1 830,00 Kč 

Č.6/2015 – hadice C 52, pořizovací cena 1 830,00 Kč 

 

Č.7/2015 – hadice C 52, pořizovací cena 1 830,00 Kč 

Č.8/2015 – hadice C 52, pořizovací cena 1 830,00 Kč 

Č.9/2015 – hadice B 75, pořizovací cena 2 440,00 Kč 

Č.10/2015 – hadice B 75, pořizovací cena 2 440,00 Kč 

Č.11/2015 – hadice B 75, pořizovací cena 2 440,00 Kč 

Č.12/2015 – kráječ nerezový, pořizovací cena 2 600,00 Kč 

Č.13/2015 – monitor PC, pořizovací cena 1 000,00 Kč 

Č.14/2015 – parcela č. 4205 o výměře 122 m2, pořizovací cena 1 319,80 Kč, směnná smlouva s p. Dufkovou 

Marií 

 

 

Návrh usnesení č.  7/1/2016 

Zastupitelstvo schvaluje vyřazení majetku z důvodu nefunkčnosti, vyřazovací protokoly č.1 - 14/2015. 

 

 

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

Usnesení č. 7/1/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 8 

Hospodaření obce k 31.12.2015 

Hlavní činnost v Kč  
Příjmy  7 816 125,70  

Výdaje 7 199 367,50  

Rozdíl     616 758,20  

 

Hospodářská činnost v Kč  
Příjmy  2 931 193,97  

Výdaje 2 870 158,41  

Rozdíl       61 035,20 

 

Peněžní zůstatek na účtu obce: ČS Znojmo 1 497 323,50 Kč  

                                                      ČNB Brno       88 316,95 Kč  

 

Celkem zůstatek účtu obce 1 585 640,45 Kč  

 

Peněžní zůstatek na účtu HČ: 573 623,45 Kč  
 

Zůstatky úvěrových účtů v Kč  

1.úvěrový účet        - 

2.úvěrový účet      691 615,81  

3.úvěrový účet   3 880 000,00  

Celkem úvěrové účty: 4 571 615,81 Kč 

 

 

Návrh usnesení č. 8/1/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce Těšetice k 31.12.2015 (hlavní a hospodářská činnost).  



 

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

Usnesení č. 8/1/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 9  

Rozpočtové opatření č. 1/2016 

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 1 / 2016.  

Příjmy – zvýšení 0,-- Kč  

Výdaje –    kompostéry Daníž           20.700,-- 

                   Odpadkové koše             10.200,-- 

                   Rezerva                          -30.900 

Celkové  zvýšení                                  0,-- Kč  

 

Financování – zvýšení 0,--Kč 

 

Návrh usnesení č. 9/1/2016 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.1/2016. 

 

 

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

Usnesení č.  9/1/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 10 

Žádost o finanční příspěvek na masopust  

Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o příspěvek ve výši 6 000,-- Kč na pořádání masopustu dne 6.2.2016 od SDH 

Těšetice. 

 
 

Návrh usnesení č. 10/1/2016 
Zastupitelstvo  schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6 000,-- Kč SDH Těšetice na pořádání 

tradičního masopustu 2016. 

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

Usnesení č. 10/1/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 11 

Žádost o podání dotace – pořízení výstroje zásahové jednotky – SDH Těšetice 

Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o podání dotace na JMK pro hasiče -  pořízení plovoucího čerpadla, 

elektrocentrály, motorové pily, 3 ks hadice D 25, 2 ks spojka pevná D 25. 

 

Návrh usnesení č.  11/1/2016 

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z JMK na pořízení výstroje zásahové jednotky – SDH Těšetice. 

 

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

Usnesení č. 11/1/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 12 

Informace z jednání valné hromady VaK Znojemsko 

Zastupitelé byli seznámeni s informacemi z valné hromady VaK Znojemsko: 

- výše členského příspěvku obcí pro rok 2016 ve výši 5 000 Kč na jeden hlas (Obec Těšetice má 1 hlas) 

- ceny pro rok 2016:                  vodné         41 Kč/m3 bez DPH 

                                                   stočné         35 Kč/m3 bez DPH 

 

Návrh usnesení č. 12/1/2016 
Zastupitelstvo bere na vědomí Informace z jednání valné hromady VaK Znojemsko konané 21.12.2015. 



 

 

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

Usnesení č. 12/1/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 13 

Ocenění pozemků 

Starosta předložil zastupitelům ocenění obecních pozemků, které zpracoval pan Josef Sauer. 

 

Návrh usnesení č.  13/1/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí ocenění pozemků dle ocenění č.3/2016 zpracované Josefem Sauerem. 

 

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

Usnesení č. 13/1/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 14 

Záměr na prodej parc.č. 4270 

Starosta předložil zastupitelstvu záměr na prodej pozemku č.4270 v katastru obce Těšetice o výměře 88 m2. 

 

Návrh usnesení č.  14/1/2016 

Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej pozemku č.4270 v katastru obce Těšetice o výměře 88 m2 za 

minimální cenu 40,-Kč obálkovou metodou.  

 

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

Usnesení č. 14/1/2016 bylo schváleno. 

 

Bod č. 15 

Záměr na prodej parc.č. 709/2 

Starosta předložil zastupitelstvu záměr na prodej pozemku č.709/2 v katastru obce Těšetice o výměře 393 m2. 

 

Návrh usnesení č.  15/1/2016 

Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej pozemku č.709/2 v katastru obce Těšetice o výměře 393 m2 za 

minimální cenu 200,-Kč obálkovou metodou.  

 

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

Usnesení č. 15/1/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 16 

Předložení nabídky na správu webu obce Těšetice 

Starosta předložil zastupitelstvu nabídku na správu Webu obce od pana Petra Kompase, která určuje cenu 

správy, tj. 300 Kč za odpracovanou hodinu. Pan Petr Kompas vytvořil webové stránky obce a po celou dobu 

s obcí spolupracuje. 

 

Návrh usnesení č.  16/1/2016 

Zastupitelstvo schvaluje nabídku pana Petra Kompase a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

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

Usnesení č. 16/1/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 17 

Projednání – tržní řád obce, nařízení obce – zákaz podomního a pochůzkového prodeje 

Starosta předložil zastupitelstvu návrh Nařízení obce Těšetice, kterým se stanoví zákaz pochůzkového a 

podomního prodeje. 

 

 

 



 

Návrh usnesení č.  17/1/2016 

Zastupitelstvo schvaluje Nařízení obce Těšetice č.01/2016, kterým se stanoví zákaz pochůzkového a podomního 

prodeje v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 17/1/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 18 

Revokace usnesení č.22/11/2015 

Revokace usnesení č. 22/11/2015 

 

Návrh usnesení č.  18/1/2016 

Zastupitelstvo schvaluje revokaci usnesení č.22/11/2015. 

 

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

Usnesení č. 18/1/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Bod č. 19  

Diskuse 

 

Žižka  

 Firma Starnet – žádost o zřízení vysílače na jídelně (ubytovně) 

 Občanům bude nabídnut 2. kompostér  

 Firma TERRA GROUP – Obec občanům, firma umožňuje občanům získávat levnější energii, plyn 

 Konkurzní řízení na místo ředitelky MŠ – jedna nabídka, 14.1.2016 konkursní komise, otevírání obálky 

 MUDr.Mária Majerníková – žádost o zařazení na seznam zájemců ke koupi stavebního pozemku 

 

Nekula  

 Jsou nějaké poptávky po změně územního plánu? 

 Žižka: ne, pouze po pozemcích. 

 Alej za ČOV – kolíky jsou vyhnuté. 

 Žižka: zatlučeme. 

 Kde bude nová výsadba? 

 Žižka: v jednání Alej Těšetice – Prosiměřice, na podzim. 

 Cesta k lesu na Královské – zarostlá mez. 

 Žižka: Nyní budou zastřihávat  cestu za Vaďurovými, potom půjdou na Královskou.  

 Kdy se spustí zbudování sítí? 

 Žižka : Nyní máme zpracovanou územní studii, nyní je třeba oslovit energetické firmy. 

  

Večeřa 

 Kde byli hasiči při nebezpečném odpadu? 

 Bezrouková: Nebezpečný odpad byl domluven na 14.11.2015 od 14:15 do 15:00 hodin. V tuto dobu 

tam  hasiči byli, protože dovezli nebezpečný odpad z budovy bývalé Dřevony a poté pomáhali při tomto 

sběru. Firma A.S.A ale přijela dříve než měla, ve 13:30 hodin. Takže do 14:15 hodin tam byli 

pracovníci A.S.A  sami. 

 Proč není obecní traktůrek osvětlen? 

 Žižka: Smrčka má výstražnou vestu, zakoupíme majáček. 

 Proč nejsou hasiči vyfoceni na panelové cestě při sázení stromků? 

 Worbis: Domluvím se s panem Bezroukem, který píše příspěvky do zpravodaje, aby si nejdříve ověřil, 

než to napíše, zda jde dotyčný na akci za hasiče nebo za rodinu. 

 

Krejčí 

 Kdy budou zapůjčené radary? 

 Žižka: Přes vánoce nebylo možno domluvit, budou dodány co možná nejdříve. 



 

 

Bezrouková 

 Jubilanti v lednu 

 Pozvánka na dětský maškarní karneval dne 24.1.2016 od 14:30 hodin v Hostinci U Vlků. 

 Bude schůzka s fotbalisty? 

 Žižka: Bude 

 Hlasatelna rozhlasu je nefunkční. 

 Žižka: Mám kontakt na opraváře. 

 

Worbis 

 Stále nesvítí veřejné osvětlení u nás a u Dufků 

 Žižka: Bylo nahlášeno p. Jedličkovi. U domu Ryšavých je světlo odmontované, je na záručním servisu. 

 

 

 

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 21:00 hodin. 

 

 

V Těšeticích dne 13. 1. 2016 

 

 

 

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

       Jindřich Žižka                                                                 ověřovatelé zápisu 

        starosta obce 

 


