ZÁPIS
o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,
konaného dne 12. 7. 2017 v Těšeticích
Starostka obce zahájila 10. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen „zastupitelstvo “) v 18,00 hod. a
všechny přivítala.
Bod č. 1
Technický bod
Starostka konstatovala, 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
konstatovala, že program je doplněn o další body č. 17 - 27
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Ceník služeb víceúčelového zařízení
Návrh Smlouvy o dílo „ II/413 Těšetice průtah“
Financování průtahu
Žádost o dotaci ze SFDI (chodníky, průtah)
Schválení povodňové komise
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Těšetice č. 1/2017 (TJ Těšetice)
Hospodaření obce k 30. 6. 2017
Žádost o umožnění zemních prací na pozemku parc. č. 597/2
Cenová kalkulace firmy ECOPHON na řešení akustiky ve víceúčelovém zařízení
Zpráva kontrolního výboru
Cenová nabídka na dotační poradenství – příprava a podání žádosti na SFDI (chodníky)

a že je přítomno 6 členů zastupitelstva (pouze body jednání 1 – 7, 17), dále přítomno 5 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni:

Mgr. Jana Bezrouková, Ladislav Večeřa, Jindřich Žižka (přítomen pouze od 18.00 do 19.00
hodin, body jednání 1 – 7, 17), Pavel Worbis, Ing. Libuše Krejčová, Ing. Miroslav Krejčí

Omluveni:

Ing. Zdeněk Nekula, Jindřich Žižka - přítomen pouze od 18.00 do 19.00 hodin (body
jednání 1 – 7, 17, dále omluven)

Nepřítomni:

0

Hosté:

0

Zapisovatelem byla jmenována Ing. Libuše Krejčová
Starostka konstatovala, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací
místnosti.
Starostka vyzvala zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu dnešního zasedání zastupitelstva
obce.
Navrženi byli Ing. Miroslav Krejčí a 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
Miroslava Krejčího a Pavla Worbise.
Hlasování : pro – 6 , proti –
Usnesení bylo schváleno.

0

, zdržel se –

0

Ing.

Starostka přednesla návrh programu zasedání ke schválení.
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Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
zasedání zastupitelstva obce)
Kontrola plnění usnesení
Rozpočtové opatření č.8/2017
Návrh směny pozemků parc.č.3996/3 a parc.č. 4021
Záměr na směnu pozemků parc.č 3996/3 a parc.č.4021
Možnosti řešení nevyhovujícího stavu topení v budově sportovního areálu
Schválení provozního řádu víceúčelového zařízení
Návrh smlouvy ke krátkodobému pronájmu víceúčelového zařízení
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
Žádost o odkoupení pozemků parc.č. 3923 a parc.č. 3922
Žádost o zabezpečení poupravení jídelníčku dětí v mateřské škole
Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP_2017_110560
Žádost o vydání souhlasu k výstavbě
Příkaz Krajského úřadu JMK
Projednání žádosti o odkoupení nebo pronájmu části pozemku obce parc.č.3117 nebo
parc.č.299/5
Cenové nabídky na zhotovení 2 ks dveří v jídelně a 1 ks dveří v ubytovně
Ceník služeb víceúčelového zařízení
Návrh Smlouvy o dílo „ II/413 Těšetice průtah“
Financování průtahu
Žádost o dotaci ze SFDI (chodníky, průtah)
Schválení povodňové komise
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Těšetice č. 1/2017 (TJ Těšetice)
Hospodaření obce k 30. 6. 2017
Žádost o umožnění zemních prací na pozemku parc. č. 597/2
Cenová kalkulace firmy ECOPHON na řešení akustiky ve víceúčelovém zařízení
Zpráva kontrolního výboru
Cenová nabídka na dotační poradenství – příprava a podání žádosti na SFDI (chodníky)
Diskuse

Usnesení č. 01/10/2017
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 6,
proti – 0
Usnesení č.01/10/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelé byli seznámeni s kontrolou plnění usnesení:
Smlouva o poskytnutí práv k užívání software číslo: SML-00629/17 (Alis spol. s r.o.) – podepsána
15. 6. 2017
Smlouva o přeprodeji časových razítek (Triada, spol. s r.o.) – podepsána 15. 6. 2017
Žádost o vyjádření ke stavbě energetického díla pro stavební řízení – odpověď zaslána 27. 6. 2017
Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2017 – podepsána 15. 6.
2017
Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl VP_2017_90790 – podepsána 15. 6. 2017
Pojistná smlouva na pojištění majetku obce Těšetice – podepsána 15. 6. 2017
Smlouva o dílo (Kašpárek Petr) – podepsána 28. 6. 2017
Smlouva o dílo (Jedlička Milan) – podepsána 28. 6. 2017
Smlouva o dílo (Stavby Petr s r.o.) – podepsána 15. 6. 2017
Žádost o dotaci z rozpočtu obce Těšetice v roce 2017 (TJ Těšetice) – odpověď zaslána 27. 6. 2017

Návrh usnesení č. 02/10/2017
Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0 –
Usnesení č. 02/10/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 3
Rozpočtové opatření č.8/2017
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtového opatření č.8/2017
Příjmy – 13 700,- Kč
Výdaje – 13 700,- Kč
Financování – zvýšení 0,--Kč
Návrh usnesení č. 03/10/2017
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.8/2017
Hlasování : pro – 6 , proti – 0 –
Usnesení č. 03/10/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
Návrh směny pozemků parc. č.3996/3 a parc. č. 4021
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem směny pozemků. Jedná se o obecní pozemek parc.č.3996, jeho část
parc.č. 3996/3 o výměře 298 m2 za pozemek parc.č.4021 o výměře 798 m2. Rozdíl směňovaných pozemků obec
dokoupí za 200,- Kč / m2 + DPH. Obec nakupuje za cenu dříve ujednanou na zasedání zastupitelstva dne 11.5.2015
(usnesení 14/05/2015). Obec touto směnou získá cestu ke Královské.
Návrh usnesení č. 04/10/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemku obce parc.č.3996 (3996/3 o výměře 298 m2) za pozemek parc.č.
4021 o výměře 798 m2. Rozdíl směňovaných pozemků 500 m2 bude obcí dokoupen za cenu 200,- Kč/m2 +
DPH. Cena dříve ujednaná na zasedání zastupitelstva dne 11.5.2015 (usnesení 14/05/2015).
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 04/10/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 5
Záměr na směnu pozemků parc.č 3996/3 a parc.č.4021
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem záměru na směnu části pozemku parc. č.3996 (3996/3 o výměře 298 m2)
za pozemek parc.č.4021 o výměře 798 m2. Rozdíl směňovaných pozemků 500 m2 bude dokoupena za cenu
200,- Kč/m2 + DPH.
Návrh usnesení č. 05/10/2017
Zastupitelstvo schvaluje záměr na směnu pozemku parc. č. 3996/3 o výměře 298 m2 za pozemek parc.č.4021 o
výměře 798 m2. Rozdíl směňovaných pozemků 500 m2 bude obcí dokoupen za cenu 200,- Kč/m2 + DPH.

Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 05/10/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Možnosti řešení nevyhovujícího stavu topení v budově sportovního areálu
Zastupitelé byli seznámeni s možnostmi řešení nevyhovujícího stavu topení v budově sportovního areálu. Pan
Schuska měl na základě písemné reklamace odstranit nedostatky do 30.4.2017, což ale neučinil. Starostka se
informovala u právníka, jak naložit s danou situací, neboť získala špatné recenze na jeho práci. Jsou dvě
možnosti:
1) ocenit práci soudním znalcem, najmout právníka a řešit situaci soudní cestou
2) obec na své náklady zajistí opravu, což je zbudování nového komínu, napojení na stávající krbovou vložku,
pořídit elektrokotel na temperování teploty během doby, kdy je budova uzavřena
Cenová nabídka na zbudování komínu (nerezový, zděný) je cca 50 000,- Kč a elektrokotle 22 000,- Kč.
Jindřich Žižka sdělil, že mu pan Schuska telefonicky slíbil, že přijede 17.7.2017 tuto reklamaci vyřídit.
Návrh usnesení č. 06/10/2017
Zastupitelstvo bere na vědomí informace o možnostech řešení nevyhovujícího stavu topení v budově
sportovního areálu a pověřuje pana Žižku k vyřešení reklamace s panem Schuskou.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 06/10/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 7
Schválení provozního řádu víceúčelového zařízení
Zastupitelstvu byl předložen návrh provozního řádu víceúčelového zařízení, ve kterém byly zapracovány
připomínky zastupitelů.
Návrh usnesení č. 07/10/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje provozní řád víceúčelového zařízení.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 07/10/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Z důvodu omezení doby přítomnosti pana Žižky na zasedání Zastupitelstva jsme zařadili do jednání nejprve
potřebný bod č. 17.

Bod 17
Ceník služeb víceúčelového zařízení
Zastupitelstvu byl předložen návrh ceníku služeb za pronájem víceúčelového zařízení (viz příloha). Místní
organizace a mateřská škola mají nájem zdarma. Ceník bude zveřejněn na internetových stránkách obce.
Návrh usnesení č. 17/10/2017
Zastupitelstvo schvaluje ceník služeb víceúčelového zařízení, který bude platný od 1.8.2017.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 17/10/2017 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Návrh smlouvy ke krátkodobému pronájmu víceúčelového zařízení
Zastupitelstvu byl předložen návrh nájemní smlouvy ke krátkodobému pronájmu víceúčelového zařízení.
Návrh usnesení č. 08/10/2017
Zastupitelstvo schvaluje nájemní smlouvu ke krátkodobému pronájmu víceúčelového zařízení.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 08/10/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 9
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
Zastupitelé byli seznámeni se sdělením, že obci Těšetice byla schválena dotace z rozpočtu JMK kraje
z podprogramu Program rozvoje venkova JMK 2017 ve výši 109 000,- Kč na účel a v rámci akce: Rekonstrukce
a výměna osvětlení, vybudování pískoviště v MŠ Těšetice a dále byla na tuto akci a částku předložena Smlouva
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.: 045084/17/ORR.
Návrh usnesení č. 09/10/2017
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o získání dotace ve výši 109 000,- Kč z rozpočtu JMK kraje
z podprogramu Program rozvoje venkova JMK 2017 na účel a v rámci akce: Rekonstrukce a výměna osvětlení,
vybudování pískoviště v MŠ Těšetice a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje č.: 045084/17/ORR a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 09/10/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 10
Žádost o odkoupení pozemků parc.č. 3923 a parc.č. 3922
Na vyvěšený záměr týkající se prodeje obecního pozemku se přihlásil pouze Ing. Miroslav Krejčí, proto se
zastupitelstvo rozhodlo jeho žádosti vyhovět.
Návrh usnesení č. 10/10/2017
Zastupitelstvo schvaluje žádost Ing. Miroslava Krejčího o odkoupení pozemků parc.č. 3923 o výměře 19 m2 za
cenu 100,- Kč/m2 a pozemek parc. č. 3922 o výměře 235 m2 za cenu 50, - Kč /m2 a schvaluje kupní smlouvu
mezi Obcí Těšetice a Ing. Miroslavem Krejčím a pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy.
Hlasování : pro – 4 , proti – 0
Usnesení č. 10/10/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 1 (Ing. Miroslav Krejčí)

Bod č. 11
Žádost o zabezpečení poupravení jídelníčku dětí v mateřské škole
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost, aby obec jako zřizovatel MŠ, zabezpečila poupravení jídelníčku dětí
a to hlavně:
snížení objemu sladkých jídel (ať už jako hlavní chod, svačinka či moučník)
snížení podílu univerzálních pomazánek
zvýšení podílu zeleniny a ovoce
zvýšení podílu zdravého masa, jako jsou ryby nebo krůtí maso na úkor kuřecího
zvýšení objemu celozrnného pečiva na úkor pečiva bílého

Zastupitelstvu bylo sděleno, že proběhlo jednání s kuchařkami.
Návrh usnesení č. 11/10/2017
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o zabezpečení poupravení jídelníčku MŠ a závěry z jednání s kuchařkami.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 11/10/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 12
Návrh na uzavření Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP_2017_110560
Zastupitelstvo bylo seznámeno s Licenční smlouvou o veřejném provozování hudebních děl VP_2017_110560,
ve které je určeno obci zaplatit poplatek OSA za hudební produkci na večerní zábavě na pouti ve výši 2 057,Kč.
Návrh usnesení č. 12/10/2017
Zastupitelstvo schvaluje předloženou Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl P_2017_110560
a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 12/10/2017 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 13
Žádost o vydání souhlasu k výstavbě
Ladislav Večeřa žádá o vydání souhlasu k výstavbě a napojení na obecní komunikaci a to k účelu zpracování
projektové dokumentace ke spojenému územnímu řízení a stavebnímu povolení na výstavbu rodinného domu
RD Večeřovi, Těšetice.
Návrh usnesení č. 13/10/2017
Zastupitelstvo souhlasí s výstavbou rodinného domu RD Večeřovi, Těšetice na parcele č.3129 a parcele
3130/2, souhlasí s napojením na obecní komunikaci parc.č. 3117 za předpokladu zpevnění části od stávající
asfaltové komunikaci po napojení RD Večeřovi, souhlasí s vybudováním vodovodní přípojky přes pozemky
parc.č. 3127, 3131, 3130/1 za předpokladu uvedení pozemku do původního stavu.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 13/10/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 14
Příkaz Krajského úřadu JMK
Krajský úřad JMK kraje se sídlem v Brně zaslal obci Těšetice, se sídlem Těšetice 62, 671 61 Prosiměřice příkaz,
že se v roce 2016 dopustila správního deliktu dle ust. § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. tím, že
v rozporu s ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. nepodala do 15 dnů po projednání zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 k nápravě chyb a nedostatků spolu se závěrečným účtem
v zastupitelstvu obce písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků, tj. písemná informace o
přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě hospodaření za rok 2015 podala obec
Krajskému úřadu JMK až po zákonem stanoveném termínu. Za tento správní delikt uděluje obci Těšetice pokutu
ve výši 1 000,- Kč a náklady v řízení v paušální částce 1 000,- Kč.

Návrh usnesení č. 14/10/2017
Zastupitelstvo bere na vědomí příkaz Krajského úřadu JMK, který za správní delikt uděluje obci Těšetice
pokutu ve výši 1 000,- Kč a za náklady v řízení v paušální částce 1 000,- Kč.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 14/10/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 15
Projednání žádosti o odkoupení nebo pronájmu části pozemku obce parc.č.3117 nebo parc.č.299/5
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o pronájem nebo odkoupení obecního pozemku za účelem podnikání - dle
přiloženého návrhu. Vzhledem k tomu, že se pozemky nachází v blízkosti komunikace, vyvstává možný problém
při realizaci průtahu obcí (např. hrazení změn oproti plánu, atd.).
Návrh usnesení č. 15/10/2017
Obecní zastupitelstvo se záměrem souhlasí, konkrétní podmínky budou řešeny během realizace průtahu obcí.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 15/10/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 16
Cenové nabídky na zhotovení 2 ks dveří v jídelně a 1 ks dveří v ubytovně
Zastupitelstvu byly předloženy 3 cenové nabídky na zhotovení 2 ks dveří do jídelny a 1 ks dveří do ubytovny.
Libor Koutný – EUROPLAST
68 498,- Kč s DPH
QELLAN, s r.o.
74 097,- Kč s DPH
H&M spol. s r.o.
83 097,- Kč s DPH
Vzhledem ke stávající finanční situaci obce se zastupitelstvo rozhodlo (po zvážení nutnosti pořizovat požadované
dveře) schválit pouze 2 ks dveří, a to předních vchodových do jídelny a dveří do ubytovacího zařízení.
Návrh usnesení č. 16/10/2017
Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku od firmy Libor Koutný - EUROPLAST, ze které schvaluje pouze
zhotovení vchodových dveří do jídelny a vchodových dveří do ubytovny.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 16/10/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 18
Návrh Smlouvy o dílo „ II/413 Těšetice průtah“
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem Smlouvy o dílo „ II/413 Těšetice průtah“, která byla zkontrolována
starostkou obce a Ing. Milanem Herzigem, který bude u budování průtahu stavební dozor za naši obec. Po
vysoutěžení zakázky bude do smlouvy doplněn zhotovitel. Dále je třeba zvolit jednoho člena a jednoho
náhradníka do čtyřčlenné komise na otevírání obálek pro zadávací řízení. Navrženi jsou:
Člen: Pavel Worbis
Náhradník: Ing. Miroslav Krejčí
Ze smlouvy o dílo je navrženo vyřadit objekt C 502 Přeložka STL plynovodu - prodloužení - silnice II/413.
Prodejna Rynek i rodinný dům rodiny Vetchých mají vytápění vyřešeno bez nutnosti plynové přípojky.

Návrh usnesení č. 18/10/2017
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo „ II/413 Těšetice průtah“, ve které schvaluje vyřazení stavebního
objektu C 502 Přeložka STL plynovodu - prodloužení - silnice II/413 a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje jako člena komise Pavla Worbise a náhradníka Ing. Miroslava Krejčího.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 18/10/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 19
Financování průtahu
Zastupitelé byli seznámeni s řešením financování průtahu.
Celkové náklady obce 25 000 000,- Kč
Z prací bude vyřazeno C 362 Úprava vodovodu – prodloužení – silnice II/413 (provedeno v roce 2014), tzn.
- 825 000,- Kč
C 502 přeložka STL plynovodu – prodloužení – silnice II/413 tzn. – 401 691,- Kč
Celkové náklady obce = 25 000 000 – 825 000 – 401 691 = 23 773 309,- Kč
Náklady obce samostatně

8 000 000,- Kč

Náklady se SUS Znojmo

15 773 309,-

Zadávací řízení se SUS – vysoutěžená cena by byla na 75%, což je asi 11 829 982,-Kč
Celkové náklady obce po soutěži

20 000 000,- Kč

Obec ze svých zdrojů bude financovat chodníky (částka kolem 7 000 000,- Kč), na které lze získat u SFDI dotaci
až 85%. Žádost se podává v lednu 2018. Pokud by obec dotaci získala, zaplatí pouze 1 050 000,- Kč

Zabezpečení financování:
5 000 000 - Účet obce
3 000 000 - Zůstatek na úvěrovém účtu (bude třeba udělat dodatek k nevyčerpané částce na změnu
účelu čerpání)
2 000 000 – předpokládaný rozdíl příjmy – výdaje – splátka úvěru za 12 měsíců (čerpáno z rozpočtového
výhledu na rok 2017 až 2031
10 000 000 – žádost o nový úvěr (je třeba oslovit ČS o rozšíření úvěru nebo oslovit jiné banky, snaha získat co
nejnižší úrok a co nejdelší dobu splatnosti)
Návrh usnesení č. 19/10/2017
Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh financování průtahu a pověřuje starostku k jednání o získání úvěru ve
výši 10 000 000,- Kč k dofinancování průtahu a připravit dodatek k nevyčerpané částce na změnu účelu čerpání
u stávajícího úvěru.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 19/10/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 20
Žádost o dotaci ze SFDI (chodníky, průtah)
Zastupitelé byli seznámeni s možností získat dotace na vybudování chodníku ze SFDI. Lze získat dotaci 85%
ceny, žádost se podává v lednu 2018, ale už teď je důležitá příprava na tuto dotaci. Pro náročnost realizace
příprav je doporučeno oslovit firmu, společnost nebo jednotlivce, kteří by se zpracováním dotace obci pomohli.

Výsledky o získání dotace budou v červnu 2018. Pokud dotaci získáme, do dvou let musí být realizace chodníků.
Náklady obce na vybudování chodníků jsou cca 7 000 000,- Kč s DPH.
Návrh usnesení č. 20/10/2017
Zastupitelstvo schvaluje podat žádost o dotaci ze SFDI na zbudování chodníků při realizaci průtahu naší obcí.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 20/10/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 21
Schválení povodňové komise
Společnost ENVIPARTNER, s.r.o. bude zpracovávat digitální povodňový plán ORP Znojmo v rámci zpracování
DPP pro obce s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji. Společnost žádá vyplnění dotazníku, aby získala
podrobné informace o obci. Je třeba zřídit povodňovou komisi. Návrh povodňové komise:
Mgr. Jana Bezrouková – předseda
Jindřich Žižka – místopředseda
Ladislav Smrčka – člen
Josef Bezrouk - člen ( za hasiče)
Návrh usnesení č. 21/10/2017
Zastupitelstvo schvaluje povodňovou komisi ve složení:
Mgr. Jana Bezrouková – předseda
Jindřich Žižka – místopředseda
Ladislav Smrčka – člen
Josef Bezrouk - člen
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 21/10/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 22
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Těšetice č. 1/2017 (TJ Těšetice)
Zastupitelstvu byla předložena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Těšetice č. 1/2017 (TJ
Těšetice). Na zasedání 14.6.2017 byl TJ Těšetice schválen příspěvek ve výši 40 000,- Kč.
Návrh usnesení č. 22/10/2017
Zastupitelstvo schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Těšetice dle předloženého
znění a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 22/10/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 23
Hospodaření obce k 30.6.2017
Zastupitelstvo bylo seznámeno s hospodařením obce k 30. 6. 2017.
Hlavní činnost v Kč
Příjmy 4 710 804,30
Výdaje

6 966 272,13

Rozdíl

-2 255 467,83

Hospodářská činnost v Kč
Příjmy

1 491 807,39

Výdaje

1 383 393,01

Rozdíl

108 414,38

Peněžní zůstatek na účtu obce: ČS Znojmo
ČNB Brno
Celkem zůstatek účtu obce

Peněžní zůstatek na účtu HČ:

5 649 490,21 Kč
22 374,55 Kč
5 671 864,76 Kč

471 675,89 Kč

Zůstatky úvěrových účtů v Kč
1.úvěrový účet

-

0

2.úvěrový účet

-

0

3.úvěrový účet

-

10 255 393,81

Celkem úvěrové účty:

10 255 393,81 Kč

Návrh usnesení č. 23/10/2017
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce k 30. 6. 2017
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 23/10/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 24
Žádost o umožnění zemních prací na pozemku parc. č. 597/2
Zastupitelstvu byla předložena žádost o umožnění zemních pracích na soukromém pozemku parc.č. 597/2, kterými
by byla zbudována 2 parkovací místa před domem. Je třeba vše nejdříve projednat na Stavebním úřadě
v Prosiměřicích.
Návrh usnesení č. 24/10/2017
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o umožnění zemních prací na pozemku parc. č. 597/2 a pověřuje starostku
k projednání žádosti na Stavebním úřadě v Prosiměřicích.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 24/10/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 25
Cenová kalkulace firmy ECOPHON na řešení akustiky ve víceúčelovém zařízení
Firma ECOPHON, která řešila akustiku ve víceúčelovém zařízení v Kuchařovicích, předložila cenovou kalkulaci
na řešení akustiky v našem víceúčelovém zařízení. Cenová nabídka je 256 452,77 Kč bez DPH. Bylo by možné
zkusit toto řešit individuální dotací z rozpočtu JMK kraje.

Návrh usnesení č. 25/10/2017
Zastupitelstvo bere na vědomí cenovou kalkulaci firmy ECOPHON na řešení akustiky ve víceúčelovém zařízení
a pověřuje starostku k jednání o možnosti získání individuální dotace z rozpočtu JMK
.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
, zdržel se – 0
Usnesení č. 25/10/2017 bylo schváleno.

Bod č. 26
Zpráva kontrolního výboru
Kontrolní výbor kontroloval dva objekty, a to vybraná plnění usnesení za období leden – květen a dále veškeré
mladé výsadby. Bylo zjištěno, že usnesení zastupitelstva byla splněna a vyřízena. Výsledkem hodnocení výsadeb
bylo zjištění, že v důsledku letošního nedostatku vláhy je třeba zvýšit četnost zálivek a u mnohých stromů obnovit
uchycení k opěrným kůlům.
Návrh usnesení č. 26/10/2017
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávy kontrolního výboru.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 26/10/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 27
Cenová nabídka na dotační poradenství – příprava a podání žádosti na SFDI (chodníky)
Starostka seznámila zastupitelstvo s náročností realizace přípravy a podávání žádostí na SFDI. Po konzultaci s
mnohými obecními úřady a jejich názory na danou problematiku se rozhodla pro spolupráci se Stavební a projekční
společností GAPA Hodonín s r. o.
Návrh usnesení č. 27/10/2017
Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku na dotační poradenství - příprava a podání žádosti na SFDI u Stavební
a projekční společnosti GAPA Hodonín s r. o.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 27/10/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 28
Diskuse:
Bezrouková - pomocná kuchařka do jídelny (inzerát ve zpravodaji, na úřední desce, na stránkách obce)
- žádost pana Josefa Dufka o příspěvek na Memoriál J. Prokeše (příspěvky lze poskytovat
pouze organizacím)
- na hřišti pod kostelem "posprejované" zdi
Krejčí

- neupozornění na změnu přednosti v jízdě na silnici k přehradě
- poděkování hasičům za zásah při požárech

Starostka ukončila po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 22.15 hodin.

V Těšeticích dne 12. 7. 2017

--------------------------------Mgr. Jana Bezrouková
starostka obce

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

