
Z Á P I S  
o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 10. 2. 2016 v Těšeticích 

  
Starosta obce zahájil 2. 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. 22 – 27 

 

22. Zařazení majetku Obce Těšetice – zařazovací protokoly 1 -8/2016 

23. Darovací smlouva (P. W.) 

24. Smlouva o připojení k distribuční smlouvě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12135810 

25. Pracovní setkání zástupců měst a obcí svozové oblasti Miroslav – dne 15. 3. 2016 

26. Zpráva o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku za rok                       

      2015 

27. Podání žádosti o dotaci z JMK  – MŠ Těšetice – pergola (zastřešení, zpevněná plocha) 

 

 

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:      

       

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. Libuše Krejčová 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. Libuši Krejčovou a Pavla Worbise. 

 

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. Projednání záměru na pronájem parc. č. 3028 a parc. č. 3029 

 3. Projednání poskytnutí 2. kompostéru občanům 



 4. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – „VPI Těšetice, silnice II/413 

     průtah_část A 

 5. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - „VPI Těšetice, silnice II/413 

     průtah_část B 

 6. Inventarizační zpráva Obce Těšetice za rok 2015 

 7. Projednání financování – I. etapa KD – víceúčelové zařízení  

 8. Hospodaření obce 01/2016 

 9. Rozpočtové opatření 2/2016 

10. Výroční zpráva o hospodaření školy – MŠ Těšetice 

11. Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl – VP_2016_28759 

12. Projednání dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 16. 11. 2012 

13. Projednání žádosti ve věci prodeje domu č. p. 103 (M. Š) 

14. Těšetický košt 2016 – 13. ročník  

15. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

16. Vyúčtování dotace poskytnuté na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2015 –     

      TJ Těšetice  

17. Vyúčtování dotace poskytnuté na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2/2015 –     

      TJ Těšetice  

18. Žádost o dotaci z rozpočtu obce Těšetice v roce 2016 – TJ Těšetice 

19. Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP k umístění uchazečů o    

      zaměstnání (Úřad práce ČR) 

20. Podání žádosti o dotaci na JMK -  I. etapa KD – víceúčelové zařízení 

21. Projednání podání žádosti prostřednictvím SZVO Daníž o dotaci na pořízení kompostérů,   

      kompostovacích sil, štěpkovačů a kompostérů na gastroodpady – OPŽP 

22. Zařazení majetku Obce Těšetice – zařazovací protokoly 1 -8/2016 

23. Darovací smlouva (P. W.) 

24. Smlouva o připojení k distribuční smlouvě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12135810 

25. Pracovní setkání zástupců měst a obcí svozové oblasti Miroslav – dne 15. 3. 2016 

26. Zpráva o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku za rok     

      2015  

27. Podání žádosti o dotaci z JMK – MŠ Těšetice – pergola (zastřešení, zpevněná plocha) 
  

 
 

Usnesení č. 1/2/2016 

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

 

Hlasování : pro –   6      , proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/2/2016 bylo schváleno. 

 

Bod č. 2 

Projednání záměru na pronájem parc.č. 3028 a parc.č. 3029 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem na pronájem parc.č. 3028 a parc. č. 3029. 

Zastupitelé navrhli k pronájmu (pachtu) jen parc.č. 3028.  

 

Návrh usnesení č. 2/2/2016 

Zastupitelstvo schvaluje záměr na pacht pozemku parc.č.3028 o výměře 4 238 m2 za 4200,- Kč /ha za rok. 

 

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

Usnesení č. 2/2/2016 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 3 

Projednání poskytnutí 2. kompostéru občanům 

Starosta sdělil zastupitelům, že obec vlastní více kompostérů. Proto by bylo vhodné kompostéry, které jsou ještě 

volné, nabídnout občanům 2. kompostér podle velikosti pozemku, za stejných podmínek jako kompostér první. 

 

 

 

 



Návrh usnesení č.  3/2/2016  

Zastupitelstvo schvaluje možnost poskytnutí 2. kompostéru občanům, kteří budou mít o něj zájem. 

  

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

Usnesení č. 3/2/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 4 

Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – „VPI Těšetice_silnice II/413 

průtah_část A 

Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti od České telekomunikační 

infrastruktury a.s., která bude při rekonstrukci průtahu obce na hlavní silnici provádět přeložky telekomunikační 

sítě. 

 

Návrh usnesení č.  4/2/2016 

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – „VPI Těšetice_silnice 

II/413 průtah_část A. 

 

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

Usnesení č. 4/2/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 5 

Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - „VPI Těšetice_silnice II/413 

průtah_část B 

Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti od České telekomunikační 

infrastruktury a.s., která bude při rekonstrukci průtahu obce  na Bantice provádět přeložky telekomunikační sítě. 

 

Návrh usnesení č.  5/2/2016 

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – „VPI Těšetice_silnice 

II/413 průtah_část B. 

 

 

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

Usnesení č. 5/2/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 6 

Inventarizační zpráva obce Těšetice za rok 2015 

Zastupitelé byli seznámeni s inventarizační zprávou obce Těšetice za rok 2015. Inventarizace proběhla v době od 

1.12.205 do 13. 1. 2016. 

 
Návrh usnesení č.  6/2/2016 

Zastupitelstvo schvaluje inventarizační zprávu obce Těšetice za rok 2015. 

 

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

Usnesení č. 6/2/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 7 

Projednání financování – I.etapa KD – víceúčelové zařízení 

Starosta obce sdělil zastupitelům, že oslovil banky, které by mohly poskytnout finanční prostředky (úvěr) na 

financování dostavby kulturního domu. Oslovené banky byly: Česká spořitelna, Sberbank, Komerční banka 

 

Návrh usnesení č.  7/2/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí nabídku finančních úvěrů od bank Česká spořitelna, Sberbank, Komerční banka 

a pověřuje starostu k jednání s bankami. 



 

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

Usnesení č. 7/2/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 8 

Hospodaření obce 01/2016 

Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce. 

 

Hospodaření obce k 31.1.2016 

Hlavní činnost v Kč  
Příjmy     515 064,73 

Výdaje    277 251,88  

Rozdíl     238 812,85 

 

Hospodářská činnost v Kč  
Příjmy     187 829,56  

Výdaje    185  899,11 

Rozdíl          1 930,45 

 

Peněžní zůstatek na účtu obce: ČS Znojmo 1 554 191,85 Kč  

                                                      ČNB Brno       97 165,35 Kč  

 

Celkem zůstatek účtu obce       1 651 357,20 Kč  

 

Peněžní zůstatek na účtu HČ:     445 307,70 Kč  
 

Zůstatky úvěrových účtů v Kč  

1.úvěrový účet        - 

2.úvěrový účet      631 615,81 Kč 

3.úvěrový účet   3 875 000,00 Kč 

Celkem úvěrové účty: 4 506 615,81 Kč 

 

 

Návrh usnesení č. 8/2/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce Těšetice k 31.1.2016 (hlavní a hospodářská činnost).  

 

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

Usnesení č. 8/2/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 9  

Rozpočtové opatření č.2/2016 

 

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 2 / 2016.  

Příjmy – zvýšení 21 000,-- Kč  

Výdaje – zvýšení 21 000,-- Kč  

Financování – zvýšení 0,--Kč 

 

Návrh usnesení č. 9/2/2016 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.2/2016. 

 

 

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

Usnesení č.  9/2/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

 



Bod č. 10 

Výroční zpráva o hospodaření školy – MŠ Těšetice 

Zastupitelé byli seznámeni s výroční zprávou o hospodaření Mateřské školy Těšetice. 

 

Návrh usnesení č. 10/2/2016 
Zastupitelstvo bere na vědomí výroční zprávu o hospodaření školy – MŠ Těšetice. 

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

Usnesení č. 10/2/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 11 

Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl – VP_2016_28759 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním smlouvy o veřejném provozování hudebních děl pro Obec Těšetice. 

 

Návrh usnesení č.  11/2/2016 

Zastupitelstvo schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl – VP_2016_28759 a 

pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

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

Usnesení č. 11/2/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 12 

Projednání dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 16.11.2012 

Zastupitelé byli seznámeni s dodatkem k nájemní smlouvě uzavřeným s JUDr. Milanem Kyjovským a MUDr. 

Evou Kyjovskou, který prodlužuje obci pronájem garáže v objektu dřívějšího Capillanu na roky 2016 - 2017. 

Cena za pronájem je stanovena na 3000,-- Kč rok. Tuto garáž obec využívá k parkování obecního auta Fiat 

SCUDO a uložení materiálu. 

  

Návrh usnesení č. 12/2/2016 
Zastupitelstvo schvaluje dodatek k nájemní smlouvě uzavřené dne 16. 11. 2012 s JUDr. Milanem Kyjovským a 

MUDr. Evou Kyjovskou v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

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

Usnesení č. 12/2/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 13 

Projednání žádosti ve věci prodeje domu č.p. 103 (M.Š) 

Paní Milada Švihálková nabízí obci možnost prodeje svého podílu domu a zahrady (dům č.p. 103). 

 

Návrh usnesení č.  13/2/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí nabídku prodeje domu č.103 od Milady Švihálkové a pověřuje starostu 

k dalšímu jednání. 

 

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

Usnesení č. 13/2/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 14 

Těšetický košt 2016 – 13. ročník 

Starosta seznámil zastupitele s konáním 13.ročníku Těšetického koštu, který se bude konat dne 12.3.2016 pod 

záštitou obce Těšetice. Pořadatelé chtějí zvýšit návštěvnost, nabídnout návštěvníkům více prostoru k sezení 

temperovaným stanem, navýšit počet vystavujících vinařů o hosty ze sousedních obcí. 

 

Návrh usnesení č.  14/2/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí konání 13.ročníku Těšetického koštu a schvaluje finanční příspěvek na tuto akci 

ve výši 10 000,- Kč. 

 



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

Usnesení č. 14/2/2016 bylo schváleno. 

 

Bod č. 15 

Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

Spolek Lungta žádá o projednání připojení se k mezinárodní kampani „ Vlajka pro Tibet 2016“ vyvěšením 

tibetské vlajky dne 10.března na obecním úřadě. 

 

Návrh usnesení č.  15/2/2016 

Zastupitelstvo po projednání zamítá připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 

 

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

Usnesení č. 15/2/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 16 

Vyúčtování dotace poskytnuté na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2015 – TJ 

Těšetice  

Zastupitelé byli seznámeni s vyúčtováním dotace TJ Těšetice ve výši 40 000,- Kč, kterou fotbalový oddíl získal 

na svoji činnost v roce 2015. 

 

Návrh usnesení č.  16/2/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí vyúčtování dotace poskytnuté na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace č. 1/2015 –  TJ Těšetice. 

 

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

Usnesení č. 16/2/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 17 

Vyúčtování dotace poskytnuté na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2/2015 – TJ 

Těšetice  

Zastupitelé byli seznámeni s vyúčtováním dotace TJ Těšetice ve výši 6 000,- Kč, kterou fotbalový oddíl získal na 

nákup dresů a pořádání memoriálu Jaroslava Prokeše v roce 2015. 

 

Návrh usnesení č.  17/2/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí vyúčtování dotace poskytnuté na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace č. 2/2015 –  TJ Těšetice. 

 

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

Usnesení č. 17/2/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 18 

Žádost o dotaci z rozpočtu obce Těšetice v roce 2016 – TJ Těšetice 

Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o dotaci z rozpočtu obce Těšetice  ve výši 40 000,- Kč na činnost 

fotbalového oddílu TJ Těšetice v roce 2016. 

 

Návrh usnesení č.  18/2/2016 

Zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Těšetice v roce 2016 – TJ Těšetice. 

 

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

Usnesení č. 18/2/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 19 

Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP k umístění uchazečů o zaměstnání 

(Úřad práce ČR) 

Starosta předložil zastupitelstvu záměr na požádání 6 uchazečů na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP. 



 

Návrh usnesení č.  19/2/2016 

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o příspěvek na vytvoření 6. pracovních příležitostí v rámci VPP k 

umístění uchazečů o zaměstnání (Úřad práce ČR). 

 

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

Usnesení č. 19/2/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 20 

Podání žádosti o dotaci z JMK -  I. etapa KD – víceúčelové zařízení 

Zastupitelé byli seznámeni s podáním žádosti o dotaci z JMK  na dostavbu kulturního domu – víceúčelového 

zařízení, která se týká pokračování dostavby. 

 

Návrh usnesení č.  20/2/2016 

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z JMK na vybudování  I.etapy kulturního domu. 

 

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

Usnesení č. 20/2/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 21 

Projednání podání žádosti prostřednictvím SZVO Daníž o dotaci na pořízení kompostérů, 

kompostovacích sil, štěpkovačů a kompostérů na gastroodpady – OPŽP 

Starosta sdělil zastupitelům, že v rámci této dotace lze zakoupit štěpkovač, který by v naší obci byl určitě hodně 

využíván. 

 

Návrh usnesení č.  21/2/2016 

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti prostřednictvím SZVO Daníž o dotaci na pořízení kompostérů,        

kompostovacích sil, štěpkovačů a kompostérů na gastroodpady – OPŽP- pořízení 1 ks štěpkovače. 

 

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

Usnesení č. 21/2/2016 bylo schváleno. 

 

Bod č. 22 

Zařazení majetku Obce Těšetice – zařazovací protokoly 1 -8/2016 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazením do majetku obce: 

 

Č.1/2016 – stůl 1800x700x850, 1 police, 3 zásuvky, lem, pořizovací cena 14 023,99 Kč 

Č.2/2016 -  stůl 1200x700x850, 1 police, 2 zásuvky, bez lemu, pořizovací cena 10 857,00 Kč 

Č.3/2016 -  stůl 1200x700x850, 1 police, pořizovací cena 6 909,00 Kč  

Č.4/2016 -  regál 900x500x1700, 4 police, pořizovací cena 6 615,00 Kč 

Č.5/2016 -  koš včetně držáku na psí exkrementy, pořizovací cena 2529,00 Kč  

Č.6/2016 -  koš včetně držáku na psí exkrementy, pořizovací cena 2529,00 Kč 

Č.7/2016 -  koš včetně držáku na psí exkrementy, pořizovací cena 2529,00 Kč 

Č.8/2016 -  koš včetně držáku na psí exkrementy, pořizovací cena 2529,00 Kč 

 

 

Návrh usnesení č.  22/2/2016 

Zastupitelstvo schvaluje zařazení do majetku obce, majetek dle zařazovacího protokolu č. 1-8/2016. 

 

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

Usnesení č. 22/2/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 23 

Darovací smlouva (P.W.) 

Zastupitelé byli seznámeni se zněním darovací smlouvy mezi Obcí Těšetice a P. Worbisem na částku 8.600,-- 

Kč. 

 



 

Návrh usnesení č.  23/2/2016 

Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu s Pavlem Worbisem na částku 8 600,- Kč v předloženém znění a 

pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

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

Usnesení č. 23/2/2016 bylo schváleno. 

 

Bod č. 24 

Smlouva o připojení k distribuční smlouvě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12135810 

Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 

12135810, která zajistí připojení elektřiny v oblasti severozápadního okraje obce, kde obec připravuje nové 

stavební parcely. 

 

Návrh usnesení č.  24/2/2016 

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

č. 12135810 v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

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

Usnesení č. 24/2/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 25 

Pracovní setkání zástupců měst a obcí svozové oblasti Miroslav – dne 15. 3. 2016 

Zastupitelé byli seznámeni s pozvánkou na setkání zástupců měst a obcí svozové oblasti Miroslav, kde se bude 

projednávat svoz bioodpadu, textilu, nebezpečného odpadu, velkoobjemových kontejnerů a novinek pro rok 

2016. 

 

Návrh usnesení č.  25/2/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí pracovní setkání zástupců měst a obcí svozové oblasti Miroslav a pověřuje 

starostu k účasti na tomto setkání konané dne 15. 3.2016. 

 

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

Usnesení č. 25/2/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 26 

Zpráva o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku za rok 

2015 

Zpráva uvádí, že v uvedeném období bylo v obci Těšetice ze strany policie šetřeno celkem 10 případů přečinů (6 

případů majetkového charakteru, 1 případ zanedbání povinné výživy, 3 případy ohrožení pod vlivem návykové 

látky). Dále bylo řešeno ze strany policie 28 přestupků (5 přestupků proti občanskému soužití a 23 přestupků 

v dopravě). 

 

Návrh usnesení č.  26/2/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku za rok 2015. 

 

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

Usnesení č. 26/2/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 27 

Podání žádosti o dotaci z JMK – MŠ Těšetice – pergola (zastřešení, zpevnění plochy) 
Zastupitelé byli seznámeni s podáním žádosti o dotaci z JMK na zastřešenou pergolu na dvorku v mateřské 

škole, kde je nutná i úprava plochy pod pergolu, která je v současné době ve špatném stavu a pro děti 

nevyhovující.  

 

 

 



Návrh usnesení č.  27/2/2016 

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z JMK na zastřešenou pergolu a plochu pod ní, v MŠ Těšetice 

(zastřešení, zpevnění plochy). 

 

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

Usnesení č. 27/2/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 28 

  

Diskuse 

 

Žižka  

 Zvlněná silnice u borovic před obecním úřadem je označená – bylo by třeba ji opravit (cena od Správy a 

údržby silnic JMK by byla cca 60 000,- Kč) 

 Firma CETN – telekomunikační infrastruktura 

 Platby popelnic a ze psů 

 Pořídit kontejner na plech – zjistím, 15.3.2016 je jednání o odpadech 

 Proběhlo jednání s fotbalisty  

 Tento týden bude namontován zpomalovací radar u bytovek 

 

 

Večeřa 

 Proč bylo mezi hasiči a ženami zle kvůli posezení traktoristů a jejich příznivců v hasičce? 

 Žižka: Hasička je obecní budova. O akci jsem věděl, traktoristům jsem sdělil, aby se dohodly se 

ženami, které místnost využívají pro svoje schůzky. Nevidím důvod to sdělovat hasičům. 

 

Krejčí 

 Pronajala si Pomona všechny pozemky, co měla v předcházející smlouvě? 

 Bezrouková: Nepronajala. 

 

Bezrouková 

 Jubilanti v únoru 

 Ve výběrovém řízení na ředitelku MŠ byla jedna kandidátka. Byla velice úspěšná, vyhověla. Jmenuje se 

Pavlína Velebová a nastoupí do funkce od 1.března 2016 

 Jelikož na místním hřbitově není žádné volné místo, bylo by třeba zahájit jednání s vlastníky pozemku 

za hřbitovem za účelem rozšíření hřbitova 

 

Worbis 

 Je prodaná hospoda? Opadává tam střecha. 

 Žižka: Nemám informace o prodeji, oslovím pana Kraise 

 Hasiči měli i zimní přípravu, byli se koupat v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách 

 

 

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 21:30 hodin. 

 

 

V Těšeticích dne 10. 2. 2016 

 

 

 

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

       Jindřich Žižka                                                                 ověřovatelé zápisu 

        starosta obce 


