ZÁPIS
o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,
konaného dne 13. 7. 2016 v Těšeticích
Starosta obce zahájil 7. 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. 11 – 13
11. Příkazní smlouva č.11/16
12. Žádost o pokrytí zastupující učitelky na letní provoz v MŠ Těšetice
13. Zpráva kontrolního výboru
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. Libuše Krejčová, Ing. Zdeněk Nekula

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. Libuše Krejčová, Ing. Zdeněk Nekula, 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 Ing. Zdeňka Nekulu.
Hlasování : pro – 7 , proti –
Usnesení bylo schváleno.

0

, zdržel se –

0

Starosta přednesl návrh programu zasedání ke schválení.
Bod č. 3 a č. 7 stažen z jednání.
1. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání zastupitelstva obce)

2. Výsledek výběrového řízení na dostavbu KD – I.etapa
3. Schválení smlouvy na provedení díla – dostavba KD – I.etapa
4. Smlouva o právu provést stavbu
5. Smlouva č. 1030031888/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
6. Zařazovací protokol č. 29-30/2016
7. Hospodaření obce 06/2016
8. Rozpočtové opatření 7/2016
9. Smlouva č. 1030030708/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
10. Žádost o provedení vodovodní přípojky – p.č. 17/1,4220
11. Příkazní smlouva č.11/16
12. Žádost o pokrytí zastupující učitelky na letní provoz v MŠ Těšetice
13. Zpráva kontrolního výboru
14. Diskuse

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

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Výsledek výběrového řízení na dostavbu KD – I.etapa
Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledky výběrového řízení.
Hlavní kritérium: bylo jedno hlavní kritérium - nejnižší cena
Posuzované nabídky:
ATLANTA, a.s.
OSP spol. s.r.o.
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
Stavební firma Jiří Jelínek s.r.o.

5 089 214,-- Kč bez DPH
5 115 005,-- Kč bez DPH
5 270 056,-- Kč bez DPH
5 327 964,-- Kč bez DPH

Vítězná firma: ATLANTA, a.s.
Návrh usnesení č. 2/7/2016
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek výběrového řízení na dostavbu KD – I.etapa - sál, sociální zařízení.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 2/7/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 3
Stažen z jednání. Bude znovu předložen až po ukončení výběrového řízení na úvěr na KD.
Bod č. 4
Smlouva o právu provést stavbu
Pan Jan Tříletý žádá o povolení provést vodovodní přípojku ke svému domu č.73 v Těšeticích.
Návrh usnesení č. 4/7/2016
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o právu provést stavbu – vodovodní přípojka Těšetice č.73 v souladu
s projektovou dokumentací mezi investorem Tříletý Jan a Obcí Těšetice v předloženém znění a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 4/7/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 5
Smlouva č. 1030031888/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Pan Růžička Václav žádá o rozšíření kabelu NN ke svému pozemku v Těšeticích. Rozšíření provede firma E.ON
Česká republika s.r.o.
Návrh usnesení č. 5/7/2016
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. 1030031888/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou
mezi Obcí Těšetice a firmou E.ON Česká republika s.r.o. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy za podmínky zabezpečení průjezdnosti na přehradu při výkopových pracích.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 5/7/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Zařazovací protokol č. 29 – 30/2016
Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacími protokoly a zařazením položek do majetku obce:
č.29/2016 – popelnice 240 l (kovový odpad), pořizovací cena Kč 1 090,-č.30/2016 – kancelářská židle Calypso Grand + OH, pořizovací cena Kč 3 840,-Návrh usnesení č. 6/7/2016
Zastupitelstvo schvaluje zařazení majetku dle zařazovacích protokolů č. 29 -30/2016.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 6/7/2016 bylo schváleno.

Bod č. 7
Stažen z jednání.

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Rozpočtové opatření č.7/2016
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 7/2016.
Příjmy – Kč
0,-Výdaje – Kč 71.200,-Výdaje budou kryty z rozpočtové rezervy
Financování – zvýšení Kč 0,-Návrh usnesení č. 8/7/2016
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.7/2016.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 8/7/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 9
Smlouva č. 1030030708/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou, která zajistí umístění 2x pilířů NN a 60 m kabelového vedení na stavbu
„Těšetice, rozšíření kNN pro 4 RD“.
Návrh usnesení č. 9/7/2016
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. 1030030708/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou
mezi Obcí Těšetice a firmou E.ON Česká republika s.r.o. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 9/7/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 10
Žádost o provedení vodovodní přípojky – p.č. 17/1,4220
Paní Bohumila Pikolová žádá o povolení provést vodovodní přípojku ke svému domu č.10 v Těšeticích.
Návrh usnesení č. 10/7/2016
Zastupitelstvo schvaluje provedení vodovodní přípojky k domu č.10 paní Bohumily Pikolové dle předložené
projektové dokumentace.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 10/7/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 11
Příkazní smlouva č.11/16
Zastupitelé byli seznámeni s příkazní smlouvou, která pověřuje Ing. Milana Herziga do funkce technického
dozoru stavebníka v rámci projektu „KD Těšetice – stavební úpravy – I.etapa“.
Návrh usnesení č. 11/7/2016
Zastupitelstvo schvaluje příkazní smlouvu č.11/16 s Ing.Milanem Herzigem v předloženém znění a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 11/7/2016 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 12
Žádost o pokrytí zastupující učitelky na letní provoz v MŠ Těšetice
Paní ředitelka Pavlína Velebová žádá zastupitelstvo o částku 10.700,- Kč na finanční pokrytí zastupující učitelky
na letní provoz v MŠ Těšetice.
Návrh usnesení č. 12/7/2016
Zastupitelstvo schvaluje vyplacení částky v celkové hodnotě 10.700,- Kč na mzdu zastupující učitelky na
období letního provozu v mateřské školce.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 12/7/2016 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 13
Zpráva kontrolního výboru
Kontrolní výbor provedl ve dnech 24.6. a 28.6.2016 kontrolu pěti výsadeb stromků. Zpráva obsahuje ke každé
výsadbě současný stav a doporučená opatření.
Nejdůležitější opatření je provádění vydatné závlahy.
Návrh usnesení č. 13/7/2016
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 13/7/2016 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 14
Diskuse
Žižka
- vyřešení společného vlastnictví pozemků Obce a p. Bezegy Michala u panelové cesty
- úprava stropu v obecní jídelně
- směna a prodej pozemku s p. Jančurem se již dořešuje

Večeřa
- kdy se vezme lis na víno od pana Vytáčka?
- Žižka: Je to domluveno. Osloven Bobek Karel ml. pro předložení cenové nabídky na zastřešení tohoto lisu.
- budova ve sportovním areálu – nejsou dodělané parapety u oken, prší na atiku
- Žižka: úmysl, že to dodělají obecní pracovníci, ovšem nestíhají
- Večeřa: Zkusíme domluvit brigádu od hasičů a fotbalistů

Worbis
- Je třeba pořídit nové košťátko na hřbitov
Bezrouková
- je třeba vyvést kontejner na hřbitově
- Žižka: již byl osloven p. Večeřa, jak bude mít čas, vyveze

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 20:35 hodin.
V Těšeticích dne 13.7. 2016

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

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

