
Z Á P I S  
o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 08. 6. 2016 v Těšeticích 

  
Starosta obce zahájil 6. 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. 13 – 20 

 

 

13. Schválení účetní uzávěrky za rok 2015 MŠ Těšetice 

14. Úprava výše běžného pojistného (HVP) 

15. Smlouva o poskytnutí dotačního programu JMK na požární techniku a věcné prostředky k řešení 

      mimořádných   událostí JSDHO JMK 2013 – 2016 

16. Zápis o provedení kontroly finančního výboru 

17. Pověření kontrolního výboru kontrolou 

18. Výsledek průzkumu trhu – pergola MŠ 

19. Žádost o připojení na vodovodní řád ( p. PB) 

20. Příkazní smlouva (Optimal Consulting, s.r.o.) 

 

 

 

 

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, 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. Miroslava Krejčího 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. Dodatek č.3 smlouvy o poskytování služeb (FCC) 

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

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

 5. Návrh nájemní smlouvy (Empesort) 

 6. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – 036592/16/OKH 

 7. Hospodaření obce 05/2016 

 8. Rozpočtové opatření 6/2016 

 9. Zařazení majetku – zařazovací protokol 24-28/2016 

10. Schválení licenční smlouvy o veřejném provozování_VP_2016_95578 (OSA) 

11. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z PRV JMK 

12. Schválení účetní uzávěrky za rok 2015 Obec Těšetice 

13. Schválení účetní uzávěrky za rok 2015 MŠ Těšetice 

14. Úprava výše běžného pojistného (HVP) 

13. Schválení účetní uzávěrky za rok 2015 MŠ Těšetice 

14. Úprava výše běžného pojistného (HVP) 

15. Smlouva o poskytnutí dotačního programu JMK na požární techniku a věcné prostředky k řešení  

       mimořádných   událostí JSDHO JMK 2013 – 2016 

16. Zápis o provedení kontroly finančního výboru 

17. Pověření kontrolního výboru kontrolou – usnesení 

18. Výsledek průzkumu trhu – pergola MŠ 

19. Žádost o připojení na vodovodní řád ( p. PB) 

20. Příkazní smlouva (Optimal Consulting, s.r.o.) 

21. Diskuse 

 

 

Usnesení č. 1/6/2016 

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

 

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

 

 

Bod č. 2 

Dodatek č.3 smlouvy o poskytování služeb (FCC) 

Starosta seznámil zastupitele s dodatkem ke smlouvě s FCC za 14-denní vývoz 2 ks kontejneru na bioodpad za 

svozovou sezónu 9 400,- Kč. 

 

Návrh usnesení č. 2/6/2016 

Zastupitelstvo schvaluje dodatek č.3 Smlouvy o poskytování služeb s firmou FCC v předloženém znění a 

pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

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

Usnesení č. 2/6/2016 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 3 

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

Starosta přednesl přítomným nabídku firmy Optimal Consulting, s.r.o., na výběrové řízení na úvěr ve výši 

10.000.000,-- Kč k pokračování dostavby KD – víceúčelového zařízení a refinancování stávajícího úvěru 

v současnosti ve výši 3.855.000,-- Kč, který si obec vzala na splácení realizace obecních komunikací. Obec se 

rozhodla pro plovoucí úrokovou sazbu, je možné se dostat i pod 1%.  Dále bylo řečeno, aby ve smlouvě 

s bankou, která výběrové řízení vyhraje, bylo uvedeno, že na přání obce může být plovoucí úroková sazba 

zafixována a úvěr může být bez sankcí předčasně splacen.  

Starosta informoval zastupitele, že firma Optimal Consulting, s.r.o. zastoupená Ing. Tomášem. Šťuralou a Mgr. 

Stanislavou Šturalovou zpracovával nabídky i pro jiné obce, např. Pavlice, Brumovice, Dyjákovice aj. 

 

 



 

 

 

Návrh usnesení č. 3/6/2016 

Zastupitelstvo schvaluje aby starosta pověřil firmu Optimal Consulting, s.r.o.  na organizační zajištění zadávacího 

řízení veřejné zakázky a související poradenské služby týkající se podání výběrového řízení na úvěr ve výši  

10.000.000,-- Kč pro Obec Těšetice na dostavbu KD víceúčelového zařízení s pohyblivou úrokovou sazbou, s 

dobou splatnosti 15 let, s refinancováním i stávajícího úvěru 3 855 000,- Kč. 

 

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

Usnesení č. 3/6/2016 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 4 

Projednání – Výběrové řízení na dostavbu KD – I.etapa 

Starosta předložil zastupitelstvu Výzvu k podání nabídky „KD Těšetice – stavební úpravy – I.etapa“ (výběrové 

řízení), kterou pro Obec Těšetice zpracoval Ing. Milan Herzig. Nabídky firem je možné dodat do 27.června 2016 

do 17:00 hodin.  

Otevírání nabídek: 27.června 2016 v 17:01 hodin. 

Komise: Ing. Milan Herzig, Jindřich Žižka, Ing. Miroslav Krejčí, Pavel Worbis, Ladislav Večeřa 

Náhradníci: Mgr.Jana Bezrouková, Miroslav Jančura, ing.Krejčová Libuše, Ing. Culek Marian,  

Oslovené firmy: Atlanta a.s. Nový Šaldorf, Miloš Ryšavý Vémyslice, Jelínek Znojmo, PS Znojmo s.r.o., OSP 

Moravský Krumlov 

Základní kritérium: nejnižší cenová nabídka 

Stavební práce: předpoklad 1.7. – 15.12.2016 

 

Návrh usnesení č. 4/6/2016 

Zastupitelstvo schvaluje Výzvu k podání nabídky „KD Těšetice – stavební úpravy – I.etapa“ a oslovení firem 

Atlanta a.s. Nový Šaldorf, Miloš Ryšavý Vémyslice, Jelínek Znojmo, PS Znojmo s.r.o., OSP Moravský Krumlov 

 

 

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

Usnesení č. 4/6/2016 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 5 

Návrh nájemní smlouvy (Empesort) 

Firma Empesort nabízí pronájem stávajícího radaru do 31.12.2016 za 1 000,- Kč + DPH měsíčně.  

 

Návrh usnesení č.  5/6/2016 

Zastupitelstvo schvaluje nájemní smlouvu N-R 601/2016 s firmou Empesort s.r.o. v předloženém znění a 

pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

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

Usnesení č. 5/6/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 6 

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – 036592/16/OKH 

Starosta předložil zastupitelstvu Smlouvu na poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – 036592/16/OKH -  „Venkovní 

zastřešení v MŠ – zastřešená pergola“ (ve výši 200 000,- Kč). Realizace do 31.08.2016. 

 
Návrh usnesení č.  6/6/2016 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na „Venkovní zastřešení v MŠ – zastřešená 

pergola“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy v předloženém znění. 

 

 

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

Usnesení č. 6/6/2016 bylo schváleno. 



Bod č. 7 

Hospodaření obce 05/2016 

Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce. 

 

Hospodaření obce k 31.5.2016 

Hlavní činnost v Kč  
Příjmy     2 658 797,59 

Výdaje    1 953 645,42  

Rozdíl        705 152,17 

 

Hospodářská činnost v Kč  
Příjmy     1 214 348,45  

Výdaje    1 127 559,18 

Rozdíl          86 789,27 

 

Peněžní zůstatek na účtu obce: ČS Znojmo 1 988 861,87 Kč  

                                                      ČNB Brno     132 558,95 Kč  

 

Celkem zůstatek účtu obce       2 121 420,82 Kč  

 

Peněžní zůstatek na účtu HČ:     396 706,95 Kč  
 

Zůstatky úvěrových účtů v Kč  

1.úvěrový účet        - 

2.úvěrový účet      391 615,81 Kč 

3.úvěrový účet   3 855 000,00 Kč 

Celkem úvěrové účty: 4 246 615,81 Kč 

 

 

Návrh usnesení č. 7/6/2016 

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. 7/6/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 8 

Rozpočtové opatření č.6/2016 

 

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 6 / 2016.  

Příjmy – 13.600,-- 

Výdaje – 13.600 

Financování – zvýšení 0,--Kč 

 

Návrh usnesení č. 8/6/2016 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.6/2016. 

 

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

Usnesení č.  8/6/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 9  

Zařazovací protokol č. 24 – 28/2016 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazením do majetku obce: 

 

č.24/2016 –  ostatní plocha, ostatní komunikace, pořizovací cena 446,16 Kč 

č.25/2016 –  orná půda, pořizovací cena 5 948,80 Kč 

č.26/2016 –  ostatní plocha, ostatní komunikace, pořizovací cena 365,04 Kč 

č.27/2016 –  ostatní plocha, ostatní komunikace, pořizovací cena 4 691,44 Kč 



č.28/2016 -  ostatní plocha, ostatní komunikace, pořizovací cena 229,84 Kč 

 

 

Návrh usnesení č.  9/6/2016 

Zastupitelstvo schvaluje zařazení majetku dle zařazovacího protokolu č. 24 -28/2016. 

 

 

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

Usnesení č.  9/6/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 10 

Schválení licenční smlouvy o veřejném provozování_VP_2016_95578 (OSA) 

Starosta předložil zastupitelstvu smlouvu s firmou OSA- Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, 

z.s. ve výši 424,- Kč s DPH za hudbu na večerní pouťovou zábavu. 

 
Návrh usnesení č. 10/6/2016 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s firmou OSA v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

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

Usnesení č. 10/6/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 11 

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z PRV JMK 

Starosta předložil zastupitelstvu smlouvu o poskytnutí dotace z PRV JMK ve výši 174 000,- Kč na akci I.etapa – 

KD víceúčelové zařízení – podlaha v sále. 

 

Návrh usnesení č.  11/6/2016 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z PRV JMK v plném znění a pověřuje starostu k podpisu 

smlouvy. 

 

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

Usnesení č. 11/6/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 12 

Schválení účetní závěrky obce Těšetice za rok 2015 

Zastupitelé byli seznámeni s účetní závěrkou Obce Těšetice za rok 2015. 

 

Návrh usnesení č. 12/6/2016 

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2015 Obce Těšetice. Zastupitelstvo Obce Těšetice nezjistilo, že 

by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a 

poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

 

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

Usnesení č. 12/6/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 13 

Schválení účetní závěrky Mateřské školy Těšetice, příspěvková organizace za rok 2015 

Zastupitelé byli seznámeni s účetní závěrkou Mateřské školy Těšetice, příspěvková organizace za rok 2015. 

 

Návrh usnesení č.  13/6/2016 

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2015 mateřské školy Těšetice. Zastupitelstvo obce Těšetice 

nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 

220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

 

 

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



Usnesení č. 13/6/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 14 

Úprava výše běžného pojistného (HVP) 

Starosta předložil zastupitelstvu úpravu pojistného (havarijní i povinné ručení) u hasičského auta FORD od 

Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. na částku 15 073,- Kč za rok. 

 

Návrh usnesení č.  14/6/2016 

Zastupitelstvo schvaluje výši běžného pojistného na hasičské auto Ford na částku 15 073,- Kč za rok. 

 

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

Usnesení č. 14/6/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 15 

Smlouva o poskytnutí dotačního programu JMK na požární techniku a věcné prostředky k řešení 

mimořádných událostí JSDHO JMK 2013 – 2016 

Starosta předložil zastupitelstvu smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na „Dovybavení 

zásahové jednotky SDH Těšetice (věcné prostředky)“  ve výši 60 000,- Kč. 

 

Návrh usnesení č.  15/6/2016 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s JMK na požární techniku a věcné prostředky k řešení události JSDH JMK 

2013 – 2016 v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

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

Usnesení č. 15/6/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 16 

Zápis o provedení kontroly finančního výboru 

Finanční výbor provedl 30.5.2016 kontrolu: 

Vyúčtování dotace TJ Těšetice v roce 2015      40 000,- Kč 

Vyúčtování dotace TJ Těšetice v roce 2015        6 000,- Kč 

Pokladna hlavní a hospodářské činnosti 

Bankovní výpisy hlavní a hospodářské činnosti 

Závěr kontroly: vše bez závad 

 

 

Návrh usnesení č.  16/6/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis o provedení kontroly finančním výborem. 

 

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

Usnesení č. 16/6/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 17 

Pověření kontrolního výboru kontrolou – usnesení 

Starosta pověřil kontrolní výbor kontrolou: 

Kontrola výsadeb všech alejí a zhodnocení stavu 

Kontrola usnesení  

 

Návrh usnesení č.  17/6/2016 

Zastupitelstvo schvaluje pověření kontrolního výboru kontrolou výsadeb všech alejí a zhodnocení stavu a  

kontrolou usnesení. 

 

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

Usnesení č. 17/6/2016 bylo schváleno. 

 



Bod č. 18 

Výsledek průzkumu trhu – pergola MŠ 

Starosta seznámil zastupitele s výsledky průzkumu trhu na akci „ Venkovní zastřešení v MŠ Těšetice – 

zastřešená pergola“. 

Oslovené firmy: Karel Bobek, Zednictví Ruda, Střechy Petr 

 

Otevírání nabídek: 8.6.2016 v 17:20 hodin 

Komise: Jindřich Žižka, Pavel Worbis, Mgr. Jana Bezrouková 

Hlavní kritérium: nejnižší cenová nabídka 

 

Nabídky dodaly firmy: 

Zednictví Ruda             284 756,- Kč s DPH 

Karel Bobek                 261 231,- Kč s DPH 

 

Vybraná firma: Karel Bobek 

 

Návrh usnesení č.  18/6/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky průzkumu trhu – pergola MŠ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy 

s K. Bobkem ml. na akci „ Venkovní zastřešení v MŠ Těšetice – zastřešená pergola“. 

 

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

Usnesení č. 18/6/2016 bylo schváleno. 

 

Bod č. 19  

Žádost o připojení na vodovodní řád ( p. PB) 

Paní Pikolová Bohumila žádá o povolení výkopu pro připojení vodovodního řadu na obecním pozemku před 

domem č.p. 10 v Těšeticích. 

 

Návrh usnesení č.  19/6/2016  

Zastupitelstvo odkládá rozhodnutí o povolení výkopu připojení vodovodního řadu a žádá o předložení 

projektové dokumentace. 

 

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

Usnesení č. 19/6/2016 bylo schváleno. 

 

Bod č. 20 

Příkazní smlouva (Optimal Consulting s.r.o.) 

Starosta předložil zastupitelstvu příkazní smlouvu s firmou Optimal Consulting s.r. o., zastoupenou Mgr. 

Stanislavou Šturalovou,  18.500,- Kč za provedené služby v souvislosti s výběrovým řízením na úvěr na 

dostavbu kulturního domu a poradenskou činnost. 

 

Návrh usnesení č.  20/6/2016 

Zastupitelstvo schvaluje příkazní smlouvu s firmou Optimal Cosulting s.r.o. v předloženém znění a pověřuje 

starostu k podpisu smlouvy. 

 

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

Usnesení č. 20/6/2016 bylo schváleno. 

 

Bod č. 21 

Diskuse 

 

 

Žižka  

 Poděkování Karlu Trávníčkovi ml. Za pomoc při všech akcích pořádaných v obci 

 Bezrouková: Bude to ve zpravodaji 

 

 

Večeřa 

 Je třeba dokončit úpravy terasy ve sportovním areálu – dokončit zábradlí, oplechování atiky 

 Žižka: atiku by měl dodělat Střechy Petr, zábradlí se dokončí 



 

Krejčí 

 Bude kontrola výsadby stromků, je třeba u nich posekat trávu 

 Žižka: domluvím cepák z Pomony 

 

Krejčová 

 Poděkování všem za organizaci dětského dne 

 Bezrouková: Poděkujeme ve zpravodaji 

 

Worbis 

 Hasiči jeli vlastními vozidly v neděli 5.6.2016 na rafty. Raft si půjčili od pana faráře Čoupka 

 

 

Bezrouková 

 Jubilanti v červnu 

 Je opravené hasičské auto? 

 Žižka: Ano, opravil to Pavel Worbis, bude to hrazeno z pojištění 

 Zpravodaj – konec června, dodávat příspěvky 

 

 

 

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

 

 

V Těšeticích dne 8.6. 2016 

 

 

 

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

       Jindřich Žižka                                                                 ověřovatelé zápisu 

        starosta obce 

 

 


