ZÁPIS
o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,
konaného dne 13. 4. 2016 v Těšeticích
Starosta obce zahájil 4. 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 – 22
18. Projednání doplnění žádosti dotace přes DANÍŽ
19. Žádost SDH Těšetice
20. Žádost o dorovnání rozpočtu
21. Žádost o vyjádření stanoviska zřizovatele
22. Žádost o prodej stavebního pozemku parc.č. 4289 a 4290
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. Zdeněk Nekula, Ing. Libuše Krejčová

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

0

, zdržel se –

0

Starosta přednesl návrh programu zasedání ke schválení. Bod č.15 je stažen z programu.
1. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání zastupitelstva obce)
2. Projednání řešení situace p.č. 148, informace z jednání s p. B.M.
3. Předložení nabídek na úvěr k pokračování dostavby KD-víceúčelového zařízení
4. Dohoda (VPP – ÚP)
5. Informace Klub žen

6. Světový den vody – VAS Znojmo
7. Setkání svozových obcí odpadu FCC Environment
8. Hospodaření obce 03/2016
9. Rozpočtové opatření 4/2016
10. Ukončení služeb Internet HOME
11. Poskytnutí služby Internetu v obci
12. Pořízení nového okna - Jídelna
13. Informace - dětské hřiště
14. Projednání nabídky k odprodeji domu (Š.M.)
15. Schválení prodloužení záměru prodeje p.č. 709/2
16. Provedení kontroly – finanční výbor
17. Zvýšení ceny obědů
18. Projednání doplnění žádosti dotace přes DANÍŽ
19. Žádost SDH Těšetice
20. Žádost o dorovnání rozpočtu
21. Žádost o vyjádření stanoviska zřizovatele
22. Žádost o prodej stavebního pozemku parc.č. 4289 a 4290
23. Diskuse

Usnesení č. 1/4/2016
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva. Bod č.15 je stažen z programu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 1/4/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Projednání řešení situace p.č. 148, informace z jednání s p. B.M.
Vlastník pozemku parc.č. 148, pan Miroslav Brník, žádá obec o opravu dešťové povrchové kanalizace na svém
pozemku, kde stojí i sklep. Pozemek se sklepem není majetkem obce, pokud bude obec provádět nějaké opravy
na tomto pozemku, bude výhodnější, aby pozemek se sklepem byly majetkem obce. Starosta navrhuje odkoupení
tohoto pozemku se sklepem, nabídnutá cena Kč 30.000,- až 35.000,-- za pozemek včetně sklepa.
Návrh usnesení č. 2/4/2016
Zastupitelstvo schvaluje odkoupení pozemku parc.č.148 se sklepem od p. Brníka Miroslava za Kč 30.000,--.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 2/4/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 3
Předložení nabídek na úvěr k pokračování dostavby KD-víceúčelového zařízení
Starosta předložil nabídky na úvěr od České spořitelny, Komerční banky a Sberbank. Jelikož obec má směrnici
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, je nutné připravit výzvu pro žádost o tento úvěr.
Návrh usnesení č. 3/4/2016
Zastupitelstvo pověřuje starostu k připravení výzvy pro žádost o úvěr na dostavbu KD – víceúčelové zařízení.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0 –
Usnesení č. 3/4/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
Dohoda (VPP – ÚP)
Starosta sdělil zastupitelům, že podal žádost na úřad práce ve Znojmě na 6 uchazečů - VPP. Dle zpřísněných
kritérií pro rok 2016, bylo obci Těšetice schváleno jen jedno místo. Zatím není žádný uchazeč.

Návrh usnesení č. 4/4/2016
Zastupitelstvo schvaluje dohodu VPP – ÚP v předloženém znění.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 4/4/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 5
Informace Klub žen
Starosta sdělil zastupitelům, že Klub žen si zažádal o oficiální zveřejnění své činnosti. Vedení Klubu žen tvoří:
Plačková Ludmila, Květoňová Marie, Worbisová Miluše.
Návrh usnesení č. 5/4/2016
Zastupitelstvo bere na vědomí informace o založení Klubu žen.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 5/4/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Světový den vody – VAS Znojmo
Starosta obce se zúčastnil semináře Světový den vody, na kterém bylo zveřejněno, že se opět bude zdražovat
vodné, stočné. Znojemsko cena – vodné
Kč 47,15
vč. DPH
stočné
Kč 40,25
vč. DPH
Návrh usnesení č. 6/4/2016
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci ze setkání starostů a VAS Znojmo k výročí světového dne vody.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 6/4/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 7
Setkání svozových obcí odpadu FCC Environment
Starosta obce se zúčastnil jednání o svozu odpadů v Miroslavi. Firma ASA byla přejmenovaná na FCC
Environment. Na jednání byli starostové obcí seznámeni s novými možnostmi třídění odpadu pro obce.
Návrh usnesení č. 7/4/2016
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci ze setkání svozových obcí odpadu firmy FCC Enviroment.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 7/4/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Hospodaření obce 03/2016
Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce.
Hospodaření obce k 31.3.2016
Hlavní činnost v Kč
Příjmy 1 727 997,52
Výdaje 1 067 537,74
Rozdíl
660 459,78
Hospodářská činnost v Kč
Příjmy 633 040,70
Výdaje 658 679,77
Rozdíl - 25 639,07

Peněžní zůstatek na účtu obce: ČS Znojmo 1 961 854,28 Kč
ČNB Brno 114 862,15 Kč
Celkem zůstatek účtu obce
Peněžní zůstatek na účtu HČ:

2 076 716,43 Kč
389 936,61 Kč

Zůstatky úvěrových účtů v Kč
1.úvěrový účet
511 615,81 Kč
2.úvěrový účet 3 865 000,00 Kč
Celkem úvěrové účty: 4 376 615,81 Kč
Návrh usnesení č. 8/4/2016
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce Těšetice k 31.3.2016 (hlavní a hospodářská činnost).
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 8/4/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 9
Rozpočtové opatření č.4/2016
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 4 / 2016.
Příjmy – 31.000,00
Výdaje – 31.000,00
Financování – zvýšení 0,--Kč
Návrh usnesení č. 9/4/2016
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.4/2016.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 9/4/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 10
Ukončení služeb Internet HOME
Starosta sdělil zastupitelstvu, že k 30.4.2016 končí v obci internetové služby od InternetHOME, jejichž služby
využívá i obec.
Návrh usnesení č. 10/4/2016
Zastupitelstvo bere na vědomí ukončení služeb InternetHOME v obci Těšetice k 30.4.2016.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 10/4/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 11
Poskytnutí služby Internetu v obci
Jelikož firma InternetHOME ukončí internetové služby v obci ke dni 30.4.2016, oslovil starosta firmu
STARNET, jejichž služeb už využívá několik okolních obcí. STARNET nabídla obci připojení všech obecních
budov za jednorázový poplatek 3 000,- Kč. Internetové služby poté budou pro obecní budovy zdarma.
Návrh usnesení č. 11/4/2016
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí služby internetu od firma STARNET za jednorázový poplatek Kč 3000,-- a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 11/4/2016 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 12
Pořízení nového okna - Jídelna
Starosta sdělil zastupitelům, že v obecní kuchyni je špatné okno, které nelze otevírat. Je třeba pořídit nové okno,
je objednané u firmy H+M Kuchařovice za cenu Kč 12 811,- včetně DPH.
Návrh usnesení č. 12/4/2016
Zastupitelstvo bere na vědomí pořízení nového okna do obecní kuchyně v budově jídelny.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 12/4/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 13
Informace - dětské hřiště
Starosta sdělil zastupitelům, že se chystá projekt na dětské hřiště ve sportovním areálu s dětskými a posilovacími
prvky. Tento projekt bude připraven a použit na vyhlášenou dotaci k tomuto projektu.
Návrh usnesení č. 13/4/2016
Zastupitelstvo bere na vědomí informace k možnému zbudování hřiště ve sportovním areálu a zpracování
projektu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 13/4/2016 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 14
Projednání nabídky k odprodeji domu (Š.M.)
Š.M. nabízí obci k odprodeji svůj vlastnický podíl domu a pozemku k němu přiléhajícího. Bylo zjištěno při
nahlížení do katastru nemovitostí, že na všechny podíly je v současné době exekuční příkaz.
Návrh usnesení č. 14/4/2016
Zastupitelstvo bere na vědomí projednání nabídky k odprodeji domu od p. Š.M..
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 14/4/2016 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 15
Bod stažen z projednání.

Bod č. 16
Provedení kontroly – finanční výbor
Starosta pověřil finanční výbor o kontrolu vyúčtování dotace TJ Těšetice za rok 2015.
Návrh usnesení č. 16/4/2016
Zastupitelstvo schvaluje provedení kontroly finančním výborem na vyúčtování dotace poskytnutou obcí TJ
Těšetice.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 16/4/2016 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 17
Zvýšení ceny obědů
Po konzultaci starosty a p. Votavové B. a zjištění informací i z okolních obcí, bylo navrženo zvýšení ceny obědů
od 1.5.2016 o 2,- Kč/porce, pro MŠ bude částka zvýšena za celodenní stravu na cenu 30,- Kč/dítě.
Návrh usnesení č. 17/4/2016
Zastupitelstvo schvaluje zvýšení ceny obědů o 2,- Kč/porce a cenu stravování pro MŠ Těšetice za celodenní
stravu stanovuje na 30,- Kč/dítě.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 17/4/2016 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 18
Projednání doplnění žádosti dotace přes DANÍŽ
Starosta navrhl doplnit žádost o dotace pro obec Těšetice, přes Svazek obcí DANÍŽ, o 2 ks sila na kompostování
o celkové velikosti 10 m³, cena projektová za kompostovací silo á 6.000,- Kč/ks bez DPH(JRK 5100L).

Návrh usnesení č. 18/4/2016
Zastupitelstvo schvaluje doplnění žádosti o dotaci přes Svazek obcí DANÍŽ o 2 ks kompostovacích sil o celkové
velikosti 10 m³ za projektovou cenu á 6.000,- Kč/ks bez DPH.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 18/4/2016 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 19
Žádost SDH Těšetice
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí SDH Těšetice o zakoupení:
1 ks hadice C52
3 ks hadice B75
1 ks vesta výstražná s nápisem velitel zásahu
18 ks samolepka FTL na přilby
Původní hadice jsou zteřelé, děravé, byly pořízeny v roce 2006. Tento materiál je nutný na doplnění zásahové
jednotky. Přiložena cenová nabídka za celkovou cenu Kč 8.877,--. Hadice jsou bez koncovek. Koncovky
navážou zdarma hasiči z útvaru ve Znojmě.
Návrh usnesení č. 19/4/2016
Zastupitelstvo schvaluje žádost SDH Těšetice na nákup materiálu za Kč 8.877,-- pro zásahovou jednotku obce
Těšetice.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 19/4/2016 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 20
Žádost o dorovnání rozpočtu
Roční příjem pro mateřskou školu od zřizovatele je 10 000,- Kč na dítě. Vzhledem k tomu, že k 1.4.2016 došlo
k naplnění MŠ z 22 dětí do výše kapacity mateřské školy na 25 dětí, žádá paní ředitelka MŠ Pavlína Velebová o
dorovnání rozpočtu o 30 000,- Kč (navýšení o 3 děti).
Návrh usnesení č. 20/4/2016
Zastupitelstvo schvaluje MŠ Těšetice dorovnání rozpočtu o 30 000,- Kč.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 20/4/2016 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 21
Žádost o vyjádření stanoviska zřizovatele
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí ředitelky MŠ Těšetice Pavlíny Velebové o vyjádření stanoviska k provozu
MŠ v době hlavních prázdnin.
Návrh usnesení č. 21/4/2016
Zastupitelstvo žádá paní ředitelku MŠ Těšetice o předložení písemného vyjádření rodičů k provozu MŠ o
hlavních prázdninách a umožnit zajištění umístění dítěte v jiné MŠ v okolí.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 21/4/2016 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 22
Žádost o prodej stavebního pozemku parc.č. 4289 a 4290
Starosta sdělil zastupitelům, že se nahlásil další zájemce o prodej stavebního pozemku za účelem výstavby
rodinného domu. V této lokalitě je plánovaná výstavba, byla vypracována územní studie.
Návrh usnesení č. 22/4/2016
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o prodej stavebního pozemku parc.č. 4289 a 4290 a zařazuje zájemce do
seznamu uchazečů.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 22/4/2016 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 23
Diskuse
Žižka







Zbyly nějaké kompostéry, bylo jich objednáno více. Po informaci, jak s nimi naložili v jiných obcích,
navrhuji, aby se nabídly přebývající kompostéry občanům, kteří o to projeví zájem.
Bezrouková: Je třeba brát v potaz seznam na 1.kompostér. Jsou tam občané, kteří si o kompostér
zažádali a nemají ho vydaný. Také jsou tam domy k prodeji a plánované stavební parcely, pro které by
se mohly kompostéry schovat. Také by se mělo vyhlásit, že se nabízí 2.kompostér.
Žižka: nechají se kompostéry pro tyto občany a zbývající se nabídnou
Vyhodnocení radaru – 40% řidičů na něj reaguje snížením rychlosti
Byla předložena cenová nabídka na deratizaci potkanů v kanalizační síti obce, pro zjištění kolik se jich
objevuje v obecní kanalizaci
Hana Bobková, kronikářka obce, dala k prostudování rok 2013,2014 do příštího zastupitelstva

Večeřa
 Jak to vypadá se smlouvou s panem Jančurem?
 Žižka: Došlo ke špatnému zaměření pozemku, je třeba nové zaměření. Pak by se mělo vše vyřešit.
Nekula
 Bude se vysazovat něco na Den Země?
 Žižka: Měl se vysazovat větrolam mezi Prosiměřicemi a Těšeticemi, zatím ale nebude z důvodu
přechodu na komplexní digitalizaci pozemků
Krejčová
 Ne všichni řidiči reagují snížením rychlosti na radar v obci

Worbis





Je to náš problém nebo Jednoty vyvrácené obrubníky, jak najíždí zásobování do obchodu?
Žižka: Pořeším to s Jednotou.
Co ta střecha na hostinci pana Kraise? Domluvte se s ním, při řešení se může obec obrátit na hasiče.
Žižka: Zavolám mu.

Bezrouková
 Jubilanti v dubnu
 Pozvánka na akce, které byly zveřejněny ve zpravodaji 2/2016
 Na táboráky (30.4. a 7.5.) bude postaven obecní stan, fotbalisté uzavřou hospodu, WC budou otevřené,
občerstvení a stavění táboráku mají na starost hasiči, táborák bude menší
 Zjistit, jak je to s hydranty, zda patří VAS nebo obci. Pokud patří VAS, měla by je na své náklady
opravit.
 Žižka: Zjistím to na VAS.
 Zda je možnost, že by se u dětského hřiště před obecním úřadem vykácely borovice, aby dále nezvedaly
silnici? (takto vyřeší novou cestu u školy v Prosiměřicích letos v srpnu, už teď vykácely stromy, které
měly kořeny v cestě). Borovice by se nahradily novou výsadbou.
 Prosím o informaci k poškození hasičského auta.
 Worbis: Můj syn Jan Worbis při couvání do garáže najel na kovový hák ve zdi a poškodil auto.
 Žižka: Bude to hrazeno z havarijního pojištění.
 Prosím o nápady a náměty na dětský den do příštího zastupitelstva.
 Bude oplocená terasa do táboráků?
 Žižka: Ano, měl by být.

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 21:50 hodin.
V Těšeticích dne 13. 4. 2016

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

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

