
Z Á P I S  

o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 14. 9. 2016 v Těšeticích 

  

Starosta obce zahájil 9. 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. 17. – 22. 

 

17. Ocenění pozemků č. 26/2016 

18. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Klub žen 

19. Uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP_2016_133983 

20. Půjčování setů (stůl a lavice) občanům 

21. Ukončení spolupráce obce s Probační a mediační službou 

22. Projednání neplnění povinností starosty obce 

 

 

 

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, 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. Libuši Krejčovou a Pavla Worbise. 

 

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

Usnesení bylo schváleno. 

                                                                                                 

  

 

 

Starosta přednesl návrh programu zasedání ke schválení. 

 

Body č.  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 jsou stažena z jednání. 

 

 



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

zastupitelstva obce)  

 2. Schválení smlouvy o zrušení podílového spoluvlastnictví pozemků parc.č. 387/20, a 387/21  

 3. Projednání změny v projektové dokumentaci KD - I. etapa 

 4. Projednání provedení revize dětského hřiště před OÚ 

 5. Projednání rozšíření místního hřbitova 

 6. Hospodaření obce 

 7. Rozpočtové opatření  

 8. Projednání prodeje pozemku parc.č. 179/22 

 9. Projednání záměru na prodej pozemku 131/2 

10. Projednání záměru na prodej pozemku p.č. 130 

11. Projednání záměru na prodej pozemku p.č. 299/18   

12. Projednání záměru na prodej pozemku p.č. 299/22 

13. Projednání záměru na prodej pozemku p.č. 3923 

14. Projednání záměru na prodej pozemku p.č. 3414 

15. Projednání záměru na prodej pozemku p.č. 3428 

16. Projednání záměru na prodej pozemku p.č. 4236   

17. Ocenění pozemků č. 26/2016 

 

18. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Klub žen 

 

19. Uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP_2016_133983 

 

20. Půjčování setů (stůl a lavice) občanům 

 

21. Ukončení spolupráce obce s Probační a mediační službou 

 

22. Projednání neplnění povinností starosty obce 

 

23. Diskuse 

  

 

Usnesení č. 1/9/2016 

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

 

Hlasování : pro –   6      , proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/9/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 2 

Schválení smlouvy o zrušení podílového spoluvlastnictví pozemků parc.č. 387/20, a 387/21 

Starosta předložil zastupitelstvu smlouvu o zrušení podílového spoluvlastnictví pozemků parc.č. 387/20, a 

387/21. Záměr byl schválen na srpnovém zasedání zastupitelstva. 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. 2/9/2016 

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

Obcí Těšetice a Michalem Bezegou v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

 

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

Usnesení č. 2/9/2016 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 3 

Projednání změny v projektové dokumentaci KD - I. Etapa 

Starosta předložil zastupitelstvu návrh změn v projektové dokumentaci. Zároveň byla provedena kontrola 

v kulturním domě. 

1. Záměna rovného tvaru stropu za oblouk 

2. Provedení zákoutí pro bar a jeho zázemí včetně přívodu elektřiny + vody + odpad 

3. Příprava pro sociální zařízení v II. NP – voda + kanál 

4. Osazení 2 ks revizních dveří do uzavřeného prostoru 

5. Nezbytné provedení střešního pláště z PVC strop před vstupem do II.NP, i zateplit 

6. Chyba v projektové dokumentaci - v jedné sociální místnosti nejsou v rozpočtu obklady 

7. Projektová dokumentace předpokládala zachování provizorních dveří do hlavního vstupu, budou 

nahrazeny novými plastovými 

8. Projektová dokumentace neřeší přístupový chodník k hlavnímu vstupu – nutný pro částečnou kolaudaci 

9. Na WC mužů – místo 4 pisoárů budou 3 pisoáry 

 

Návrh usnesení č. 3/9/2016 

Zastupitelstvo schvaluje změny v projektové dokumentaci dle předloženého návrhu. 

 

 

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

Usnesení č. 3/9/2016 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 4 

Projednání provedení revize dětského hřiště před OÚ 

Starosta sdělil zastupitelům, že se pozve revizor, který prověří bezpečnost herních prvků na dětském hřišti. 

 

 

Návrh usnesení č. 4/9/2016 

Zastupitelstvo schvaluje pozvání revizora na kontrolu herních prvků dětského hřiště před OÚ. 

 

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

Usnesení č. 4/9/2016 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 5 

Projednání rozšíření místního hřbitova 

Starosta sdělil zastupitelům, že na hřbitově nejsou hrobní místa. Zájem mělo už několik občanů. Starosta nechá 

udělat projekt na rozšíření hřbitova. 

 

Návrh usnesení č.  5/9/2016 

Zastupitelstvo pověřuje starostu k vypracování rozšíření místního hřbitova z důvodu nemožnosti umístění nových 

míst – pomníků. 

 

 

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

Usnesení č. 5/9/2016 bylo schváleno. 

 

 

 



Bod č. 6 

 

Hospodaření obce k 31.8.2016 

Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce. 

 

Hospodaření obce k 31.8.2016 

Hlavní činnost v Kč  

Příjmy     4 930 114,42 

Výdaje    2 987 518,70 

Rozdíl     1 942 595,72 

 

Hospodářská činnost v Kč  

Příjmy     1 949 301,62  

Výdaje    1 828 041,61 

Rozdíl        121 260,01 

 

Peněžní zůstatek na účtu obce: ČS Znojmo 3 199 760,22 Kč  

                                                      ČNB Brno     159 104,15 Kč  

 

Celkem zůstatek účtu obce       3 358 864,37 Kč  

 

Peněžní zůstatek na účtu HČ:     420 207,97 Kč  

 

Zůstatky úvěrových účtů v Kč  

1.úvěrový účet        - 

2.úvěrový účet      211 615,81 Kč 

3.úvěrový účet   3 840 000,00 Kč 

Celkem úvěrové účty: 4 051 615,81 Kč 

 

Návrh usnesení č. 6/9/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce 8/2016. 

 

 

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

Usnesení č.  6/9/2016 bylo schváleno. 

 

 

 



 

Bod č. 7 

Rozpočtové opatření č.9/2016 

 

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 9/2016.  

Příjmy – 290,800,-- Kč 

Výdaje – 14.540.800,-- Kč 

Financování – zvýšení 14.250.000,--Kč 

 

Návrh usnesení č. 7/9/2016 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.9/2016. 

 

 

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

Usnesení č.  7/9/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 8  

 

Je stažen z jednání. 

 

 

Bod č. 9  

 

Je stažen z jednání. 

 

 

Bod č. 10 

 

Je stažen z jednání. 

 

 

Bod č. 11 

 

Je stažen z jednání. 

 

 

Bod č. 12 

 

Je stažen z jednání. 

 

 

Bod č. 13 

 

Je stažen z jednání. 

 

 

Bod č. 14 

 

Je stažen z jednání. 

 

 

Bod č. 15 

 

Je stažen z jednání. 

 

 

Bod č. 16 

 

Je stažen z jednání. 



 

Bod č. 17 

Ocenění pozemků č. 26/2016 

Starosta předložil zastupitelům ocenění obecních pozemků. 

 

Návrh usnesení č. 17/9/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí ocenění pozemků č. 26/2016. 

 

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

Usnesení č. 17/9/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 18 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Klub žen 

Starosta sdělil zastupitelům, že Klub žen žádá o příspěvek ve výši 4 000,- Kč na pořízení ošacení, které bude 

použito při tanečních vystoupeních Klubu žen. 

 

Návrh usnesení č.  18/9/2016 

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Klubu žen Těšetice ve výši 4 000,- Kč. 

 

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

Usnesení č. 18/9/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 19 

Uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP_2016_133983 

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

z.s. ve výši 1 029,- Kč s DPH za hudbu skupiny KLAXON na večerní posvícenskou zábavu. 

 

Návrh usnesení č.  19/9/2016 

Zastupitelstvo schvaluje licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP_2016_133983 s firmou 

OSA v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

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

Usnesení č. 19/9/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 20 

Půjčování setů (stůl a lavice) občanům 

Starosta sdělil zastupitelům, že někteří občané projevili zájem o zapůjčení obecních setů (1 ks stůl a 2 ks lavice) 

pro soukromé účely. 

 

Návrh usnesení č.  20/9/2016 

Zastupitelstvo schvaluje stanovení půjčovného obecních setů na 50,- Kč/ ks (2 ks lavice a 1 ks stůl) pro 

soukromé účely občanů maximálně na 3 dny. Platba bude uskutečněna v pracovní den na obecním úřadě u paní 

Novákové. Výdej a příjem bude provádět p. Bezrouková. 

 

 

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

Usnesení č. 20/9/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 21 

Ukončení spolupráce obce s Probační a mediační službou 

Probační a mediační služba zajišťuje odsouzeným realizaci alternativního trestu formou obecně prospěšných 

prací v obci. 

Místostarostka obce Mgr.Jana Bezrouková byla pověřena probační asistentkou Šárkou Sovovou, DiS., aby 

přečetla zastupitelstvu dopis adresovaný Obci Těšetice. V dopise bylo uvedeno, že od května 2016 byly zaslány 

starostovi obce  dvě výzvy na výkon trestu obecně prospěšných prací jedné odsouzené, na které nebylo písemně 



reagováno. Tím ale nemohla probační asistentka poskytnout soudu urgující informace o výkonu trestu této 

odsouzené. Proto byla Probační a mediační služba nucena ukončit spolupráci s obcí Těšetice – Obec Těšetice již 

nebude zařazena mezi poskytovatele prací pro výkon alternativního trestu. 

 

Návrh usnesení č.  21/9/2016 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o ukončení spolupráce obce s Probační a mediační službou. 

 

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

Usnesení č. 21/9/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 22 

Projednání neplnění povinností starosty obce  

Místostarostka obce Mgr. Jana Bezrouková sdělila zastupitelům  na 7.zasedání zastupitelstva 13.7.2016, že 

starosta obce Jindřich Žižka si dlouhodobě neplní povinnosti plynoucí z usnesení zastupitelstev, porušuje jednací 

řád obce a písemné materiály obce má uloženy doma. Toto sdělení není uvedeno v zápise 7. zasedání 

zastupitelstva, protože místostarostka očekávala, že když to sdělí všem zastupitelům, starosta obce se bude snažit 

vše napravit a dát všechny obecní záležitosti do pořádku. Jelikož za dva měsíce nedošlo k nápravě, opět otevřela 

jednání o  neplnění povinností starosty obce.  

 

Návrh usnesení č.  22/9/2016 

Zastupitelstvo obce nařizuje starostovi obce Jindřichu Žižkovi splnit tyto body: 

1. Přinést na obecní úřad všechny písemné materiály obce – do 21.9.2016 

2. Přinést neuhrazené faktury tak, aby mohly být zaplaceny – do 21.9.2016 

3. Projít usnesení od 1. – 9. zasedání zastupitelstva 2016 a splnit úkoly plynoucí z těchto usnesení – 

do 30.9.2016 

4. Provést změnu ředitelky na MŠMT a obchodním rejstříku – do 21.9.2016 

 

Splnění bodů č. 1, 2, 4 zkontroluje předseda kontrolního výboru Ing.Krejčí Miroslav. 

Splnění bodu č. 3 zkontroluje kontrolní výbor. 

Zprávy o kontrole budou předány na 10.zasedání zastupitelstva 12.10.2016. 

 

 

Hlasování : pro –   5       , proti –   0            , zdržel se –1 (Žižka)           

Usnesení č. 22/9/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 23 

Diskuse 

 

 

Žižka  

 AGRO – Práče, a.s. v likvidaci – je zrušen konkurs 

 20.9.2016 schůzka týkající se dotací z Operačního programu životního prostředí v Hodonicích 

 Pan Otáhal Vlastimil odmítl směnu pozemků, chce odkoupení obecních pozemků 

 

 

Večeřa 

 Jsou špatně uvázané stromky, 2/3 z nich jsou utrhané. 

 Zaléváme stromky? Žižka: Ano, zaléváme. 

 Kdy bude kácení máje? Žižka: Asi do měsíce. 

 Jak to vypadá s herními prvky dětského hřiště na velkém hřišti? Žižka: Má to zadané firma, podá i 

žádost o dotace. 

 

Worbis 

 Jak to bude s projektem a dotacemi na obecní byty? Měl přijet pan Šturala. Žižka: Nestihl to. 

 

Bezrouková 

 Je třeba udělat nějaké bedny nebo vymyslet něco na tyčky a plachty k obecnímu stanu. Papírové krabice 

jsou už roztrhané. Dáme si všichni úkol do příštího zastupitelstva. 



 Posvícení – vydařená akce, počasí přálo, vyúčtování posvícení 

 Jubilanti v září 

 Příspěvky do zpravodaje 

 Bylo by dobré se už domluvit, na co si zažádáme o dotace. Je třeba předchystat projekt a rozpočet. 

 Jak je to s VPP? Žižka: zažádáno o 3 VPP ( 2 ženy a 1 muž). 

 

 

 

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 21:30 hodin. 

 

 

V Těšeticích dne 14.9. 2016 

 

 

 

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

       Jindřich Žižka                                                                 ověřovatelé zápisu 

        starosta obce 

 

 


