ZÁPIS
o průběhu 13. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,
konaného dne 13.09.2017 v Těšeticích
Starostka obce zahájila 13. 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. 16 - 18.
16. Žádost o prodej zastavěné plochy a části nádvoří
17. Smlouva o spolupráci
18. Hospodaření obce Těšetice k 31.08.2017

a že je přítomno 6 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:

Mgr. Jana Bezrouková, Ing. Libuše Krejčová, Ing. Miroslav Krejčí,
Ladislav Večeřa, Pavel Worbis, Jindřich Žižka

Omluveni:

Ing. Nekula Zdeněk

Nepřítomni:

0

Hosté:
Zapisovatelem byl jmenován Jindřich Žižka
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. Libuše Krejčová 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
Ing. Libuši Krejčovou a Pavla Worbise.
Hlasování : pro – 6 , proti –
Usnesení bylo schváleno.

0

, zdržel se –

0

Starostka přednesla návrh programu zasedání ke schválení.

01. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
zastupitelstva obce)
02. Kontrola plnění usesení
03. Rozpočtové opatření
04. Zpráva kontrolního výboru
05. Doplnění usnesení č.17/10/2017
06. Plán inventury majetku obce k 31.10.2017
07. Smlouva o výpůjčce vybavení (Heineken)
08. Žádost o prodej pozemku parc.č.3996/3
09. Návrh kupní smlouvy na nákup pozemku parc.č.4021
10. Vyřazení z majetku obce č.7 – 8/2017
11. Žádost o vyjádření ke stavbě energetického díla
12. Návrh Smlouvy č.:1030040059/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
13. Návrh Smlouvy č.:1030037189/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
14. Doplnění usnesení č. 27/12/2017
15. Pověření finančního výboru kontrolou
16. Žádost o prodej zastavěné plochy a části nádvoří
17. Smlouva o spolupráci
18. Hospodaření obce Těšetice k 31.08.2017
19. Diskuse
Usnesení č. 01/13/2017
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 6,
proti – 0
Usnesení č. 01/13/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelé byli seznámeni s kontrolou plnění usnesení.
Žádost o vyjádření k vydání územního rozhodnutí a realizaci stavby (PK Elektro – odpověď zaslána dne
18.08.2017
Návrh Smlouvy č.: 1030037064/005 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (E.ON) – smlouva
podepsána dne 10.08.2017
Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: 014330039864/001 – smlouva podepsána dne 04.09.2017
Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: 014330040166/001 – smlouva podepsána dne 04.09.2017
Smlouva s hudební skupinou Klaxon o provedení hudební produkce – smlouva podepsána dne 10.08.2017
Smlouva o právu provedení stavby – smlouva podepsána dne 10.08.2017
Žádost o koupi pozemku parc.č. 201/10 – odpověď zaslána dne 18.08.2017
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Mateřská škola Těšetice – stavební práce při rekonstrukci a výměně osvětlení.“
 dodatek podepsán dne 10.08.2017
Návrh usnesení č. 02/13/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování : pro – 6, proti – 0 –
Usnesení č. 02/13/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 3
Rozpočtové opatření č.11/2017
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatření č. 11/2017
Příjmy
Výdaje
Financování

22 700,22 700,0,--

Návrh usnesení č. 03/13/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2017.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0 –
Usnesení č. 03/13/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelé byli seznámeni se zprávou o provedené kontrole Kontrolním výborem, kterou přednesl ing. Krejčí
Miroslav, která se týkala kontroly plnění usnesení ze zasedáních zastupitelstva obce.
Návrh usnesení č. 04/13/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0 –
Usnesení č. 04/13/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 5
Doplnění usnesení č.17/10/2017
Starostka informovala zastupitele o doplnění usnesení zastupitelstva č. 17/10/2017, který se týká ceníku služeb
víceúčelového zařízení. Doplněno v textu – Ceny jsou včetně DPH.
Návrh usnesení č. 05/13/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje ceník služeb víceúčelového zařízení, který je platný od 1.8.2017. Ceny jsou
včetně DPH.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 05/13/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Plán inventury majetku obce k 31.10.2017
Starostka obce určila Inventurní komisi k provedení inventury obecního majetku ke dni od 01.10.2017 do
10.11.2017.
Složení komise:
Předseda: Žižka Jindřich
Členové komise: Ing. Zdeněk Nekula, Ladislav Večeřa, Pavel Worbis, Ing. Miroslav Krejčí, Ing.Libuše
Krejčová, Věra Nováková.
Z této inventury bude pořízen Inventurní soupis majetku.
K 31.12.2017 se provede rozdílová inventarizace majetku.

Návrh usnesení č. 06/13/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur obecního majetku k 31.10.2017.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 06/13/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 7
Smlouva o výpůjčce vybavení (Heineken)
Zastupitelé byli seznámeni se zněním smlouvy o výpůjčce vybavení výčepního zařízení v objektu víceúčelového
zařízení od firmy Heineken.
Návrh usnesení č. 07/13/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o výpůjčce vybavení mezi obcí Těšetice a firmou Heineken Česká
republika, a.s. v předloženém znění a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 07/13/2017 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Žádost o prodej pozemku parc.č.3996/3
Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o prodej pozemku parc.č. 3996/3 o výměře pozemku 298m2. Cena byla
stanovena na 200,-- Kč včetně DPH za m2. Nabídku předložil p. František Jančura za cenu 200,-- Kč včetně
DPH za m2.
Návrh usnesení č. 08/13/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Františka Jančury na prodej pozemku parc.č. 3996/3 o výměře pozemku
298 m2 za cenu 200,-- Kč včetně DPH za m2 a schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Těšetice, zastoupenou
starostkou p. Mgr. Janou Bezrokovou a Františkem Jančurou a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. Náklady
spojené s prodejem pozemku parc.č. 3996/3 uhradí Obec Těšetice.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 08/13/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 9
Návrh kupní smlouvy na nákup pozemku parc.č.4021
Zastupitelé byli seznámeni se zněním Návrhu kupní smlouvy na nákup pozemku parc.č. 4021 o výměře 798m2,
ve vlastnictví p. Františka Jančury, za cenu 200,-- Kč za m2. Starostka informovala zastupitele o důvodu koupě
pozemku. Jedná se o vyřešení majetkoprávních vztahů pozemků důležitých pro vyřešení veřejného osvětlení v
dané lokalitě a využívání ostatní plochy, která se nyní užívá jako cesta k lesu, občany obce Těšetice.
Návrh usnesení č. 09/13/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na nákup pozemku parc.č. 4021 o výměře 798m2 za cenu 200,-Kč/m2, mezi obcí Těšetice, zastoupenou starostkou obce Mgr. Janou Bezroukovou a Františkem Jančurou a
pověřuje starostku k podpisu. Náklady spojené s koupí pozemku parc.č. 4021 uhradí Obec Těšetice.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č.09/13/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 10
Vyřazení z majetku obce č.7 – 8/2017
Zastupitelstvo bylo seznámeno s vyřazovacími protokoly č. 7 a 8/2017.
protokol č. 7/2017

pozemek parc.č. 3922 – orná půda o výměře 235m2 – prodej

protokol č. 8/2017

pozemek parc.č. 3923 – zastavěná plocha o výměře 19m2 – prodej

Návrh usnesení č. 10/13/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení z majetku obce Těšetice, vyřazovací protokoly č. 7-8/2017.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 10/13/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 11
Žádost o vyjádření ke stavbě energetického díla
Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí o vyjádření ke stavbě energetického díla „Těšetice, přípojka k NN
Skramník Jaromýr“, z hlediska dotčení obecního pozemku parc.č. 4142/1, podle předložené projektové
dokumentace.
Návrh usnesení č. 11/13/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje stavbu „Těšetice přípojka k NN Skramník Jaromýr“ dle přiložené projetkové
dokumentace.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 11/13/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 12
Návrh Smlouvy č.:1030040059/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Zastupitelé byli seznámeni se zněním Návrhu Smlouvy č.:1030040059/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene E.ON – souhlas s umístěním distribučního zařízení „Těšetice, přípojka k NN Skramník Jaromýr“.
Návrh usnesení č. 12/13/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Smlouvy č.:1030040059/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi obcí Těšetice, zastoupenou Mgr. Janou Bezroukovou a E.ON Distribuce, a.s. zastoupenou E.ON Česká
republika, s.r.o. v předloženém znění a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 12/13/2017 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 13
Návrh Smlouvy č.:1030037189/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Zastupitelé byli seznámeni se zněním Návrhu Smlouvy č.:1030037189/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene E.ON – souhlas s umístěním distribučního zařízení „Těšetice, přípojka k NN Trávníček Martin“.
Návrh usnesení č. 13/13/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Smlouvy č.:1030037189/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi obcí Těšetice, zastoupenou Mgr. Janou Bezroukovou a E.ON Distribuce, a.s. zastoupenou E.ON Česká
republika, s.r.o. v předloženém znění a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.

Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 13/13/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 14
Doplnění usnesení č. 27/12/2017
Starostka informovala zastupitele o změnách v záborovém elaborátu od SUS Znojmo, který byl doplněn o
zábory sítí rozšířených o veřejné osvětlení, telefon , rozhlas, stavební objekty zajišťované samostatně obcí. Proto
se s občany uzavřela zároveň tato stejná smlouva na chodníky, veřejné osvětlení, telefon, rozhlas.
Návrh usnesení č. 14/13/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o právu provést stavbu (II/413, III/41316 Těšetice, průtah –
chodníky, veřejné osvětlení, telefon rozhlas) s občany dle přiloženého záborového elaborátu.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 14/13/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 15
Pověření finančního výboru kontrolou
Starostka oznámila zastupitelům, že pověřuje Finanční výbor kontrolou pokladny a bankovních výpisů hlavní a
hospodářské činnosti.
Návrh usnesení č. 15/13/2017
Zastupitelstvo obce pověřuje Finanční výbor kontrolou pokladny a bankovních výpisů hlavní a hospodářské
činnosti.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 15/13/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 16
Žádost o prodej zastavěné plochy a části nádvoří
Starostka předložila zastupitelstvu žádost o prodej zastavěné plochy a části nádvoří parc.č. 70/2, dle
předloženého nákresu, sousedící s budovou bývalého hostince při hlavní silnici.
Návrh usnesení č. 16/13/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o prodej pozemku parc.č. 70/2 a pověřuje starostku k dalšímu
jednání.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 16/13/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod 17
Návrh smlouvy o spolupráci
Starostka informovala a seznámila zastupitele se smlouvou o spolupráci mezi obcí Blatnička a obcí Těšetice za
účelem projektu společného nákupu silové elektřiny anebo zemního plynu pro rok 2018. Obec Blatnička je ve
smyslu ustanovení § 4 zákona o zadávání veřejných zakázek veřejným zadavatelem, který jako centrální
zadavatel dle ustanovení § 9 zákona o zadávání veřejných zakázek za podpory obecně prospěšné společnosti
Organizačně správní institut, o.p.s. se sídlem v Brně, realizuje projekt Společného nákupu silové elektřiny anebo
zemního plynu pro rok 2018. Obec Těšetice má zájem se zúčastnit projektu Společného nákupu silové elektřiny
anebo zemního plynu pro rok 2018 na Českomoravské komoditní burze Kladno.
Návrh usnesení č. 17/13/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o spolupráci mezi obcí Blatnička zastoupenou starostkou obce
Jarmilou Hruškovou a obcí Těšetice zastoupenou Mgr. Janou Bezroukovou a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 17/13/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 18
Hospodaření obce k 31.08.2017
Zastupitelstvo bylo seznámeno s hospodařením obce k 31.08. 2017.
Hlavní činnost v Kč
Příjmy

6.124.780,86

Výdaje

7.795.634,22

Rozdíl - 1.670.853,36
Hospodářská činnost v Kč
Příjmy

1.985.573,82

Výdaje

1.836.974,57

Rozdíl

148.599,25

Peněžní zůstatek na účtu obce: ČS Znojmo

6.217.028,88 Kč

ČNB Brno

41.011,35 Kč

Celkem zůstatek účtu obce

Peněžní zůstatek na účtu HČ:

6.258.040,23 Kč

474.626,57 Kč

Zůstatky úvěrových účtů v Kč
1.úvěrový účet

-

Celkem úvěrové účty:

10.096.993,81 Kč
10.096.993,81 Kč

Návrh usnesení č. 18/13/2017
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce k 31.8.2017.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 18/13/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 19
Diskuse:
Mgr. Bezrouková – nejdříve bych chtěla poděkovat zavádějící mláděži a všem kdo se podílel na
přípravě a průběhu Těšetického posvícení. Bylo to pěkné, mě se to líbilo.
- do výběrového řízení na pracovní místo účetní/ho (administrativní pracovník) obce se
přihlásilo 8 uchazečů, momentálně probíhá výběrové řízení (pohovory)
- zrušeno pracovní místo VPP, p. Worbisová Petra byla přijata do obecní jídelny, nebyl
zájem ze strany občanů obce
- příspěvky do zpravodaje dodat do 26.09.2017
- na stránkách obce www.tesetice.cz jsou nové formuláře – např. Krizport, Vaše cesty
k bezpečí, Pálení klestí, ve spolupráci s Hasiči JMK. Občan vyplní jednoduchý formulář o
tom, že bude pálit klestí
- audit obce 11.10.2017
- bylo provedeno akustické měření sálu v KD firmou AKUSTING, spol. s r.o.
- byla řešena pojistná událost, při sečení obecním zaměstnancem odlétl kámen do skla auta
p. Dufka J., řešeno pojišťovnou Kooperativa
Večeřa
Žižka

- bylo by dobré udělat svépomocí dvoukolák pod Máju, obec by nakoupila materiál
– také bych chtěl poděkovat všem, kterým není lhostejná snaha o držení tradic v naší obci a jsou
ochotni pomoci při přípravách a samotném průběhu akcí – nyní to bylo Posvícení –
zavádějící mládež a i ostatní, kteří ochotně obětují svůj volný čas, bez kterých by tato akce
se nemohla uskutečnit
- Jubilanti

Starostka ukončila po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva ve 21.25 hodin.
V Těšeticích dne 13. 9. 2017

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

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

