
Z Á P I S  
o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 11. 5. 2016 v Těšeticích 

  
Starosta obce zahájil 5. 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. 21 – 22 

 

21. Zařazovací protokol č. 20 – 23/2016 

22. Pozvánka - Valná hromada DANÍŽ 

 

 

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.Libuše Krejčová, 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. Libuši Krejčovou a Ladislava Večeřu. 

 

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

Usnesení bylo schváleno. 

                                                                                                 

  

 

Starosta přednesl návrh programu zasedání ke schválení.  

Bod č.3 a bod č.4 bude stažen z jednání. 

 

1. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení  

     programu zasedání zastupitelstva obce)  

 2. Projednání kupní smlouvy na p.č. 148 – Brník Miroslav 

 3. Projednání - Výběrové řízení na úvěr k pokračování dostavby KD-víceúčelového zařízení 

 4. Projednání – Výběrové řízení na dostavbu KD – I.etapa  

 5. Projednání – Výběrové řízení, zastřešená pergola v MŠ Těšetice 

 6. Projednání pořízení kontejneru na Bioodpad a Kov 

 7. Hospodaření obce 04/2016 

 8. Rozpočtové opatření 5/2016 



 9. Projednání  - informace k prodeji domu č.p. 103 

10. Cenová nabídka na radarové měřiče 

11. Informační box s nabídkami práce z vašeho regionu na web 

12. Projednání provozu MŠ Těšetice o prázdninách 

13. Žádost o umístění sídla spolku na adrese OÚ Těšetice – TJ Těšetice 

14. Darovací smlouva (JUDr. M.Císař.) 

15. Darovací smlouva (R.Remeš) 

16. Darovací smlouva  (Kočí.-Valášek.) 

17. Darovací smlouva  (Pomona Těšetice a.s.) 

18. Schválení závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2015 

19. Zařazení majetku – protokol č.19/2016 

20. Návrh dodatku k nájemní smlouvě (Otáhal Jiří) 

21. Zařazovací protokol č. 20 – 23/2016 

22. Pozvánka Valná hromada DANÍŽ 

23. Diskuse 

 

 

Usnesení č. 1/5/2016 

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

 

 

Hlasování : pro –   6      , proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/5/2016 bylo schváleno. 

 

Bod č. 2 

Projednání kupní smlouvy na p.č. 148 – Brník Miroslav 

Starosta sdělil zastupitelům, že pan Brník Miroslav přistoupil na odkoupení pozemku č.148, na kterém stojí i sklep, 

za cenu 30 000,- Kč. 

 

Návrh usnesení č. 2/5/2016 

Zastupitelstvo schvaluje koupi pozemku č.p. 148 včetně sklepu umístěného na tomto pozemku za cenu 30 000,- 

Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy s panem Brníkem Miroslavem 

 

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

Usnesení č. 2/5/2016 bylo schváleno.  

 

Bod č. 3 

Stažen z jednání. 
 

 
 

Bod č. 4 

Stažen z jednání. 
 

 

Bod č. 5 

Projednání – Výběrové řízení, zastřešená pergola v MŠ Těšetice 

Starosta sdělil zastupitelům, že na zastřešení pergoly v MŠ byla schválená individuální dotace 200 000,- Kč 

z Jihomoravského kraje. Provede se průzkum trhu, osloví se firmy: Bobek Karel ml., Střechy Petr, Zednictví 

Ruda. 

 

Návrh usnesení č.  5/5/2016 

Zastupitelstvo schvaluje průzkum trhu na zastřešenou pergolu v MŠ Těšetice a oslovení firem Bobek Karel ml., 

Střechy Petr, Zednictví Ruda. 

 

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

Usnesení č. 5/5/2016 bylo schváleno. 

 

 

 



Bod č. 6 

Projednání pořízení kontejneru na Bioodpad a Kov 

Starosta sdělil zastupitelům, že obec je ze zákona povinna občanům zajistit třídění odpadu, proto je nutné pořídit 

ještě 2 ks kontejneru na bioodpad a 1 ks popelnice na kovy. 

 

Návrh usnesení č.  6/5/2016 

Zastupitelstvo schvaluje pořízení kontejneru na bioodpad v počtu 2 ks za cenu cca 4 700,- Kč bez DPH za 

svozové období březen – listopad – 14 denní, a pořízení 1 ks popelnice 240lit. na sběr kovu  

za cenu cca 1090,-- s DPH.. 

 

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

Usnesení č. 6/5/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 7 

 Hospodaření obce 04/2016 

Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce. 

 

Hospodaření obce k 30.4.2016 

Hlavní činnost v Kč  
Příjmy     2 231 069,55 

Výdaje    1 541 083,83  

Rozdíl        689 985,72 

 

Hospodářská činnost v Kč  
Příjmy     902 302,21  

Výdaje    881 063,51 

Rozdíl       21 238,70 

 

Peněžní zůstatek na účtu obce: ČS Znojmo 1 982 543,82 Kč  

                                                      ČNB Brno     123 710,55 Kč  

 

Celkem zůstatek účtu obce       2 106 254,37 Kč  

 

Peněžní zůstatek na účtu HČ:     350 970,37 Kč  
 

Zůstatky úvěrových účtů v Kč  

1.úvěrový účet        - 

2.úvěrový účet      451 625,81 Kč 

3.úvěrový účet   3 860 000,00 Kč 

Celkem úvěrové účty: 4 311 625,81 Kč 

 

 

Návrh usnesení č. 7/5/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce Těšetice k 30.4.2016 (hlavní a hospodářská činnost).  

 

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

Usnesení č. 7/5/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Bod č. 8 

Rozpočtové opatření č.5/2016 

 

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 5 / 2016.  

Příjmy – 18.700,- Kč 

Výdaje – 18.700,- Kč 

Financování – zvýšení 0,--Kč 



 

Návrh usnesení č. 8/5/2016 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.5/2016. 

 

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

Usnesení č.  8/5/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 9  

Projednání  - informace k prodeji domu č.p. 103 

Starosta sdělil zastupitelům, že podaná exekuce na dům č.p. 103 stále trvá. Řešení vidí v jednání se všemi 

sourozenci, kteří spolu ale nekomunikují. 

 

Návrh usnesení č. 9/5/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí informace k prodeji domu č. 103. 

 

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

Usnesení č.  9/5/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 10 

Cenová nabídka na radarové měřiče 

Starosta předložil zastupitelstvu 2 nabídky cenové kalkulace na pořízení 3 ks radarů pro měření rychlosti 

vozidel: 

Radar RMR-10 bez přídavného panelu  …………………………………… 152 187,- Kč s DPH 

Radar RMR -10 s přídavným panelem s textem ZPOMAL ………………...193 320,- Kč s DPH 

 

Návrh usnesení č. 10/5/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí cenovou nabídku na radarové měřiče a navrhuje počkat s pořízením radarů 

s využitím dotace. 

 

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

Usnesení č. 10/5/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 11 

Informační box s nabídkami práce z vašeho regionu na web 

Starosta informoval zastupitele o možnosti využití informačního boxu s nabídkami práce na webu Obce Těšetice. 

 

 

Návrh usnesení č.  11/5/2016 

Zastupitelstvo schvaluje umístění informačního boxu práce na web obce Těšetice. 

 

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

Usnesení č. 11/5/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 12 

Projednání provozu MŠ Těšetice o prázdninách 

Paní ředitelka MŠ předložila zastupitelstvu písemné vyjádření rodičů o provoz MŠ o hlavních prázdninách. 

Zároveň sdělila, že provoz MŠ bude od  1. – 31.7.2016,  školka bude uzavřena od 1. – 31.8.2016. V srpnu je 

provoz v MŠ Dělnická Znojmo. 

 

Návrh usnesení č. 12/5/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí provoz MŠ o hlavních prázdninách dle předloženého návrhu ředitelky MŠ 

Pavlíny Velebové, tzn. provoz MŠ bude od 1.7. – 31.7.2016, zavřeno bude od 1.8 – 31.8.2016. 

 

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

Usnesení č. 12/5/2016 bylo schváleno. 



 

 

Bod č. 13 

Žádost o umístění sídla spolku na adrese OÚ Těšetice – TJ Těšetice 

Starosta přednesl zastupitelům žádost TJ Těšetice o umístění sídla na adrese OÚ Těšetice, č.p. 62. 

 

 

Návrh usnesení č.  13/5/2016 

Zastupitelstvo zamítá umístění sídla spolku na adrese OÚ Těšetice. 

 

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

Usnesení č. 13/5/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 14 

Darovací smlouva (JUDr. M.Císař.) 

Starosta předložil zastupitelům darovací smlouvu od JUDr. M. Císaře na Kč 1.500,-- na kulturní akci. 

 

Návrh usnesení č.  14/5/2016 

Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu s p. JUDr. Císařem M. v předloženém znění a pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy. 

 

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

Usnesení č. 14/5/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 15 

Darovací smlouva (R.Remeš) 

Starosta předložil zastupitelům darovací smlouvu od R. Remeše na Kč 2.000,-- na kulturní akci. 

 

Návrh usnesení č.  15/5/2016 

Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu s p. Remešem R. v předloženém znění a pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy. 

 

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

Usnesení č. 15/5/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 16 

Darovací smlouva  (Kočí.-Valášek.) 

Starosta předložil zastupitelům darovací smlouvu od Kočí-Valášek na Kč 6.000,-- na kulturní akci. 

 

Návrh usnesení č.  16/5/2016 

Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

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

Usnesení č. 16/5/2016 bylo schváleno. 

 

Bod č. 17 

Darovací smlouva  (Pomona Těšetice a.s.) 

Starosta předložil zastupitelům darovací smlouvu od POMONA Těšetice, a.s. na Kč 3.000,-- na kulturní akci. 

 

Návrh usnesení č.  17/5/2016 

Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu s POMONA Těšetice, a.s. v předloženém znění a pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy. 

 

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

Usnesení č. 17/5/2016 bylo schváleno. 



 

 

Bod č. 18 

Schválení závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2015 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem závěrečného účtu obce za rok 2015. 

 

Návrh usnesení č.  18/5/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Těšetice za rok 2015 a v souladu s ustanovením § 17 odst. 7  

zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje celoroční hospodaření obce Těšetice včetně 

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Těšetice za rok 2015 a to s „výhradou“. Uvedené chyby a 

nedostatky budou odstraněny a bude podána zpráva na Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kontrolní a 

právní – oddělení přezkumu obcí, Žerotínovo nám. 3/5, 301 82 Brno. 

 

 

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

Usnesení č. 18/5/2016 bylo schváleno. 

 

Bod č. 19 

Zařazení majetku – protokol č.19/2016 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazením do majetku obce – zařazovací protokol č.19/2016. 

 

Návrh usnesení č.  19/5/2016 

Zastupitelstvo schvaluje zařazení majetku dle zařazovacího protokolu č.19/2016. 

 

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

Usnesení č. 19/5/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 20  

Návrh dodatku k nájemní smlouvě (Otáhal Jiří) 

Starosta seznámil zastupitele s informací o jednání s p. Otáhalem a s návrhem dodatku k nájemní smlouvě. 

 

Návrh usnesení č.  20/5/2016  

Zastupitelstvo bere na vědomí informace z jednání o nájemní smlouvě s panem Otáhalem Jiřím a pověřuje 

starostu k dalšímu jednání. 

 

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

Usnesení č. 20/5/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 21 

Zařazovací protokol č. 20 – 23/2016 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazením do majetku obce: 

 

č.20/2016 –  hadice zásahová C 52, pořizovací cena  1 355,20 Kč 

č.21/2016 –  hadice zásahová B 75, pořizovací cena  2 178,00 Kč 

č.22/2016 –  hadice zásahová B 75, pořizovací cena  2 178,00 Kč 

č.23/2016 –  hadice zásahová B 75, pořizovací cena  2 178,00 Kč 

 

 

Návrh usnesení č.  21/5/2016 

Zastupitelstvo schvaluje zařazení majetku dle zařazovacího protokolu č. 20 -23/2016. 

 

 

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

Usnesení č. 21/5/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 22 

Pozvánka Valná hromada DANÍŽ 



Starosta seznámil zastupitele s pozvánkou na Valnou hromadu DANÍŽ, která se bude konat 26.5.2016 v 10:00 

hodin v Motorestu U Střelnice v Prosiměřicích. 

 

Návrh usnesení č.  22/5/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí pozvánku na Valnou hromadu DANÍŽ. 

 

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

Usnesení č. 22/5/2016 bylo schváleno. 

 

Bod č. 23 

 

Diskuse 

 

 

Žižka  

 Den Země – obdrželi jsme zdarma od MAS 10 ovocných stromků – švestky, višně, podsadíme, kde jsou 

poschlé 

 Bezega Michal – odkoupil ideální polovinu pozemku, kde je betonka, má zájem o rozdělení a zaměření 

pozemku 

 Bude se budovat kruhový objezd na Dyjské křižovatce – 16.5. – 16.6. 2016 

 V Lechovicích se opravuje mostek 

 VPP – Hodeček Milan 

 

 

Večeřa 

 Je třeba pořešit dopravní značku u obecního parkoviště u Worbisů 

 Žižka: Zkusíme zjistit, zda to lze a jaká je cena. 

 Není vidět ani u výjezdu z Kozí (Růžové) ulice na hlavní silnici 

 

Krejčí 

 Komunikace k přehradě – na asfaltové silnici je val hlíny 

 

Worbis 

 Budeme se zabývat zápisy do kroniky, které jsme měli prostudovat? 

 Žižka: Necháme to na příští zastupitelstvo. 

 

 

Bezrouková 

 Poděkování hasičům za uskutečnění tří akcí pro občany a spolupráci s Klubem žen  

 Jubilanti v květnu 

 21.5. pouť – pozvánka, informace o organizaci 

 4.6. dětský den – atrakce, pomoc složek při pořádání 

 Je třeba pořídit síť do okna klubovny v hasičce z důvodu častého větrání. 

 Žižka: Pořídíme, objednáme zároveň i do knihovny. 

 Řeší se hřbitov? 

 Žižka: Problém je vyjmutí z půdního fondu. 

 

 

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 21:50 hodin. 

 

 

V Těšeticích dne 11. 5. 2016 

 

 

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

       Jindřich Žižka                                                                 ověřovatelé zápisu 

        starosta obce 

 


