
Z Á P I S  
o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 10. 8. 2016 v Těšeticích 

  
Starosta obce zahájil 8. 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 – 15 

 

11. Žádost o dotace z rozpočtu obce Těšetice v roce 2016 

12. Žádost o pronájem nemovitosti část obecní budovy č.p.13 hasičská zbrojnice 

13. Podání žádosti na ÚP – VPP 

14. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 022/2016 

15. Projednání zápis do kroniky obce, roky 2013 a 2014 

 

 

 

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:  Ing. Šťurala Tomáš 

       

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, 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. Miroslava Krejčího a Ladislava Večeřu. 

 

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. Výsledek výběrového řízení na úvěr – na pokračování dostavby KD  

 3. Schválení smlouvy na úvěr – na pokračování dostavby KD  

 4. Schválení smlouvy na provedení díla – dostavba KD – I.etapa 

 5. Dodatek k licenční smlouvě č. 91242 (Triada) 

 6. Schválení záměru o zrušení podílového spoluvlastnictví pozemků parc.č. 387/20, a 387/21 dle návrhu GP č.   

     716 – 619/2016 

 7. Hospodaření obce 

 8. Rozpočtové opatření 8/2016 

 9. Žádost o prodej pozemku parc.č. 179/22 

10. Projednání nabídky – Mobilní rozhlas 

11. Žádost o dotace z rozpočtu obce Těšetice v roce 2016 

12. Žádost o pronájem nemovitosti část obecní budovy č.p.13 hasičská zbrojnice 

 

13. Podání žádosti na ÚP – VPP 

 

14. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 022/2016 

 

15. Projednání zápis do kroniky obce, roky 2013 a 2014 

 

16. Diskuse 

 

 

 

Usnesení č. 1/8/2016 

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

 

Hlasování : pro –   6      , proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/8/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 2 

Výsledek výběrového řízení na úvěr – na pokračování dostavby KD 

Ing.Šťurala Tomáš, který na základě smlouvy s obcí Těšetice pro obec zpracovával výběrové řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na finanční úvěr pro obec Těšetice ve výši Kč 14.250.000,-- (úvěr Kč 10.000.000,-- a 

refinancování stávajícího úvěru ve výši Kč 4.250.000,--) seznámil zastupitele s výsledky výběrového řízení na 

úvěr – na pokračování dostavby KD.  

Oslovené banky:  

1. Česká spořitelna, a.s. 

2. Komerční banka, a.s. 

3. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia 

4. ČSOB 

5. Sberbank Cz, a.s. 

 

Otevírání nabídek: 4.8.2016 v 17.00 hodin 

Komise ve složení : Ing. Šťurala Tomáš, Jindřich Žižka, Pavel Worbis, Ing. Libuše Krejčová, Ladislav Večeřa 



Hlavní kritérium: nabídky hodnoceny dle nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, tj.  hodnocena 

celková nabídková cena - hodnota nákladů, které za 15 let Obec Těšetice přeplatí (úrok) 

 

Nabídky dodaly banky:  

1. Komerční banka a.s.                                                      521.993,71 Kč bez DPH 

2. Česká spořitelna a.s.                                                      425.929,50 Kč bez DPH 

 

Nejvýhodnější nabídka : Česká spořitelna a.s. 

 

Návrh usnesení č. 2/8/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek výběrového řízení na úvěr – na pokračování dostavby KD. Nejvýhodnější 

nabídku podala Česká spořitelna a.s. Kč 425.929,50.  

 

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

Usnesení č. 2/8/2016 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 3 

Schválení smlouvy na úvěr – na pokračování dostavby KD 

Starosta předložil zastupitelstvu smlouvu o úvěru č. 11072/16/LCD s Českou spořitelnou a.s. ,vítězem výběrového 

řízení na úvěr pro obec Těšetice, na částku Kč 14.250.000,--. Celková částka splatná spotřebitelem činí Kč 

14.674.109,50. Doba splatnosti 15 let. Úroková sazba pro první období platnosti úrokové sazby činí 0.39% ročně 

 

Návrh usnesení č. 3/8/2016 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o úvěru č. 11072/16/LCD pro obec Těšetice s výhercem výběrového řízení 

Českou spořitelnou a.s. zastoupenou Ing. Monikou Kretíkovou Wiglerovou a Lenkou Valachovou a Obcí Těšetice 

zastoupenou starostou Jindřichem Žižkou v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 3/8/2016 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 4 

Schválení smlouvy na provedení díla – dostavba KD – I.etapa 

Starosta předložil zastupitelstvu smlouvu na provedení díla – dostavba KD – KD Těšetice- stavební úpravy - 

I.etapa s firmou Atlanta a.s., Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo. 

Cena díla celkem s DPH Kč 6.157.949,--. Termín od 01.07.2016 do 15.12.2016. 

 

 

Návrh usnesení č. 4/8/2016 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu na provedení díla KD Těšetice- stavební úpravy - I.etapa s výhercem 

výběrového řízení firmou Atlanta a.s. zastoupená  Ing. Josefem Dvořákem a Obcí Těšetice zastoupenou Jindřichem 

Žižkou v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 4/8/2016 bylo schváleno.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bod č. 5 

Dodatek k licenční smlouvě č. 91242 (Triada) 

Starosta sdělil zastupitelům, že se jedná o rozšíření programu Triada, který zajišťuje účetnictví obce. 

 

 

Návrh usnesení č.  5/8/2016 

Zastupitelstvo schvaluje dodatek k licenční smlouvě č. 91242 mezi firmou Triada s.r.o. a Obcí Těšetice 

v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu dodatku smlouvy. 

 

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

Usnesení č. 5/8/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 6 

Schválení záměru o zrušení podílového spoluvlastnictví pozemků parc.č. 387/20, a 387/21 dle návrhu GP          

č. 716 – 619/2016 

Jedná se o rozdělení vlastnictví pozemků č. 387/20 a 387/21 mezi Obcí Těšetice a Michalem Bezegem. Obcí 

zůstane panelová cesta + 65 cm, zbytek bude vlastnit Michal Bezega. 

 

Návrh usnesení č.  6/8/2016 

Zastupitelstvo schvaluje záměr o zrušení podílového spoluvlastnictví pozemků parc.č. 387/20, a 387/21 dle 

návrhu GP  č. 716 – 619/2016. 

 

 

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

Usnesení č. 6/8/2016 bylo schváleno. 

 
 

Bod č. 7 

 

Hospodaření obce  

Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce. 

 

Hospodaření obce k 30.6.2016 

Hlavní činnost v Kč  

Příjmy     3 758 109,82 

Výdaje    2 295 403,52 

Rozdíl     1 462 706,30 

 

Hospodářská činnost v Kč  

Příjmy     1 498 442,70  



Výdaje    1 360 253,37 

Rozdíl        138 189,33 

 

Peněžní zůstatek na účtu obce: ČS Znojmo 2 737 567,60 Kč  

                                                      ČNB Brno     141 407,35 Kč  

 

Celkem zůstatek účtu obce       2 878 974,95 Kč  

 

Peněžní zůstatek na účtu HČ:     394 127,11 Kč  

 

Zůstatky úvěrových účtů v Kč  

1.úvěrový účet        - 

2.úvěrový účet      331 615,81 Kč 

3.úvěrový účet   3 850 000,00 Kč 

Celkem úvěrové účty: 4 181 615,81 Kč 

 

Hospodaření obce k 31.7.2016 

Hlavní činnost v Kč  

Příjmy     4 418 332,77 

Výdaje    2 772 138,55  

Rozdíl     1 646 194,22 

 

Hospodářská činnost v Kč  

Příjmy     1 712 555,64  

Výdaje    1 596 959,86 

Rozdíl        115 595,78 

 

Peněžní zůstatek na účtu obce: ČS Znojmo 2 912 207,12 Kč  

                                                      ČNB Brno     150 255,75 Kč  

 

Celkem zůstatek účtu obce       3 062 462,87 Kč  

 

Peněžní zůstatek na účtu HČ:     320 593,58 Kč  

 



Zůstatky úvěrových účtů v Kč  

1.úvěrový účet        - 

2.úvěrový účet      271 615,81 Kč 

3.úvěrový účet   3 845 000,00 Kč 

Celkem úvěrové účty: 4 116 615,81 Kč 

 

Návrh usnesení č. 7/8/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce za období 6/2016 a 7/2016. 

 

 

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

Usnesení č.  7/8/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 8 

Rozpočtové opatření č.8/2016 

 

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 8/2016.  

Příjmy – 25.000,-- 

Výdaje – 25.000,--  

Financování – zvýšení 0,--Kč 

 

Návrh usnesení č. 8/8/2016 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.8/2016. 

 

 

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

Usnesení č.  8/8/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 9  

Žádost o prodej pozemku parc.č. 179/22 

Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o prodeji pozemku parc.č. 179/22. 

 

Návrh usnesení č.  9/8/2016 

Zastupitelstvo odkládá prodej pozemku parc.č.179/22 a pověřuje starostu k dalšímu jednání. 

 

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

Usnesení č.  9/8/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 10 

Projednání nabídky – Mobilní rozhlas  

Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou mobilního rozhlasu, který by zajistil zasílání hlášení občanům na 

mobil. Obec by zaplatila za pořízení 40 000,- Kč a každý rok poplatek za využívání 12 000,- Kč. Zároveň by 

ještě hradila poplatek za zaslání sms zpráv. 

 



Návrh usnesení č. 10/8/2016 

Zastupitelstvo zamítá využití nabídky Mobilního rozhlasu – firma Neogenia s.r.o. 

 

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

Usnesení č. 10/8/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 11 

Žádost o dotace z rozpočtu obce Těšetice v roce 2016 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí TJ Těšetice o dotaci 3 500,- Kč na akci Memoriál Jaroslava Prokeše. 

 

Návrh usnesení č.  11/8/2016 

Zastupitelstvo schvaluje dotaci z rozpočtu obce ve výši 3 500,- Kč pro TJ Těšetice na akci Memoriál Jaroslava 

Prokeše. 

 

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

Usnesení č. 11/8/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 12 

Žádost o pronájem nemovitosti část obecní budovy č.p.13 hasičská zbrojnice 

Zastupitelé byli seznámeni s žádostí Renaty Jurkové na pronájem klubovny v hasičské zbrojnici. 

 

Návrh usnesení č. 12/8/2016 

Zastupitelstvo zamítá pronájem nemovitosti část obecní budovy č.p.13 hasičská zbrojnice. 

 

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

Usnesení č. 12/8/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 13 

Podání žádosti na ÚP – VPP 

Starosta sdělil zastupitelům, že bude žádat na úřadu práce o 3 pracovníky na VPP. 

 

Návrh usnesení č.  13/8/2016 

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o 3 místa na VPP na Úřadu práce ve Znojmě. 

 

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

Usnesení č. 13/8/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 14 

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 022/2016 

Z důvodu prodloužení výběrového řízení na úvěr pro Obec Těšetice, pro financování dostavby I. etapy KD, byl  

předložen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 022/2016 uzavřenou firmou Atlanta a.s. a Obcí Těšetice, na posunutí 

termínu zahájení stavby od 11.08.2016 a dokončení prací na kulturním domě až do 30.ledna 2017. Dokončení 

podlahy v kulturním domě do 30.10.2016. 

 

 

Návrh usnesení č.  14/8/2016 

Zastupitelstvo schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 022/2016 uzavřený mezi Obcí Těšetice zastoupenou 

Jindřichem Žižkou a firmou Atlanta a.s. zastoupenou Ing. Josefem Dvořákem a pověřuje starostu k podpisu 

dodatku smlouvy v předloženém znění. 

 

 

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

Usnesení č. 14/8/2016 bylo schváleno. 

 



 

Bod č. 15 

Projednání zápis do kroniky obce, roky 2013 a 2014 

Kronikářka obce, Hana Bobková, předložila zastupitelstvu návrh zápisu do kroniky obce, roky 2013 a 2014. 

 

Návrh usnesení č.  15/8/2016 

Zastupitelstvo schvaluje zapsání textu do obecní kroniky za roky 2013 a 2014 v předloženém znění. 

 

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

Usnesení č. 15/8/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

Diskuse 

 

 

Žižka  

 Nabídka začlenění obce do cyklomapy okresu Znojmo 

 Paní Švihálková chce, abych jednal s panem Ludvíkem 

 Volby do zastupitelstva krajů  7.– 8.října 2016 

 Pergola ve školce – práce začnou 11.8.2016 

 

 

Večeřa 

 Je třeba dodělat terasu ve sportovním areálu 

 Žižka: Příští týden přijede firma Střechy Petr a dokončí oplechování a zařídí i parapety 

 Kontejner na hřbitově je vyvezen, kontejner na hřišti vyvezu, až bude sucho 

 

Worbis 

 Kontejner s papírem, je třeba častější odvoz než 1x za 14 dní 

 Žižka: Posílíme kontejner, je to levnější než častější vývoz 

 

Krejčová 

 Jak to dopadlo s rozšířením hřbitova? 

 Žižka: V územním plánu je počítáno s rozšířením hřbitova. Poradím se se starostou Městyse 

Prosiměřice Jiřím Lukešem. 

 

Bezrouková 

 Posvícení – 10.září 2016 

 Jubilanti v srpnu 

 Měla by se vést evidence o půjčování obecního majetku - stan, kombo, mikrofon 

 Obecní sety (stoly a lavice) by se mohly půjčovat občanům za poplatek 

 Na některých obecních pozemcích jsou budovy neznámého vlastníka – zjistila jsem, komu tyto budovy 

patří a zároveň jsem zjistila obecní pozemky, které užívají občané a neplatí nájem – přikládám zprávu 

z tohoto šetření 

 Byla jsem oslovena redaktorkou Znojemského deníku o poskytnutí rozhovoru o dostavbě kulturního 

domu – na internetových stránkách těchto novin je rozhovor zveřejněn 9.8.2016 

 

 

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 20:50 hodin. 

 

 

V Těšeticích dne 10.8. 2016 

 

 

 

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

       Jindřich Žižka                                                                 ověřovatelé zápisu 

        starosta obce 


