
Z Á P I S  

o průběhu mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 27.09.2017 v Těšeticích 

  
Starostka obce zahájila 14. 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. 6. - 8. 

 

 

06. Žádost o souhlas vlastníka parcely – Obec Těšetice k povolení sjezdu z komunikace pro připojení 

      pozemku parc. č. 597/2 

07. Nabídka na dotační poradenství – příprava žádosti na SFDI (II/413, III/41316 Těšetice, průtah chodníky) 

08. Vyjádření účastníka řízení k realizaci stavby Kuchařovice u ZN. – Přímětice – I/38(Průtahy) 

 

 

 

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. Miroslav Krejčí  a 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. 

                                                                                                 

 

Starostka přednesla návrh programu zasedání ke schválení.  

 

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

      zastupitelstva obce) 

02. Hodnocení nabídek a výběr dodavatele na stavbu II/413, III/41316 Těšetice, průtah 
03. Návrh Smlouvy o dílo s dodavatelem stavby II/413, III/41316 Těšetice, průtah 

04. Informace o výběrovém řízení na pracovní místo účetní, administrativní pracovník(ce) 



05. Nové pracovní místo na obecním úřadě od 1.11.2017 – 31.12.2017 

06. Žádost o souhlas vlastníka parcely – Obec Těšetice k povolení sjezdu z komunikace pro připojení 

      pozemku parc. č. 597/2 

07. Nabídka na dotační poradenství – příprava žádosti na SFDI (II/413, III/41316 Těšetice, průtah chodníky) 

08. Vyjádření účastníka řízení k realizaci stavby Kuchařovice u ZN. – Přímětice – I/38(Průtahy) 

09. Diskuse  

 

Usnesení č. 01/14/2017 

 

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

 

Hlasování : pro –  6,  proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 01/14/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 2 

 

Hodnocení nabídek a výběr dodavatele na stavbu II/413, III/41316 Těšetice, průtah 
Zastupitelé byli seznámeni s písemnou zprávou o hodnocení nabídek v souladu s § 119 odst. 2 Zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a  rozhodnutím/oznámením o výběru dodavatele. 

 

Dne 6.9.2017 se na SÚS JMK, ředitelství, Ořechovská 35, 619 00 Brno, uskutečnilo hodnocení nabídek k 

veřejné zakázce s názvem „II/413 TĚŠETICE PRŮTAH“. Zadavatelem byla Správa a údržba silnic 

Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČ: 70932581 a 

Obec Těšetice, Těšetice 62, 671 61 Prosiměřice, IČ: 00637629.  

 

Způsob zadání: nadlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení 

 

Složení komise: 

 

členové                 Ing. Jindřich Hochman 

                             Jiří Šeiner 

                             Mgr. Martina Křivánková 

                             Pavel Worbis 

 

Seznam hodnocených nabídek: 

 

Zadavatel přijal ve lhůtě pro podání nabídek následující nabídky: 

 

 ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 63/13, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 02604795 

 M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868 

 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 25317628 

 IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 778 00 Olomouc, IČ: 25869523 

 COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 

 HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, 37001 České Budějovice, IČ: 26068338 

 HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ: 46678468 

 SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25018094 

 

 

Popis hodnocení nabídek: 

 

Podané nabídky byly hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, a to podle nejnižší nabídkové 

ceny (váha 100%). Hodnocena byla celková nabídková cena v Kč bez DPH. 

 

 

 

 

Výsledek hodnocení a pořadí nabídek 

 

Komise provedla hodnocení a seřadila nabídky následovně: 



Pořadí             Název účastníka (dodavatele)                                                                Cena v Kč bez DPH 

 

1. HABAU CZ s.r.o.                                                                                              42.770.000,-- 

2. Sam silnice a mosty a.s.                                                                                    44.782.986,33 

3. HOCHTIEF CZ a.s.                                                                                         45.472.764,68                  

4. ALPINE Bau CZ a.s.                                                                                        46.453.450,67      

5. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.                                                    48.300.608,49                     

6. COLAS CZ, a.s.                                                                                                48.989.900,--  

7. IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.                                        49.305.853,06  

8. M -  SILNICE a.s.                                                                                             49.963.115,11  
 

           
Nabídka účastníka HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice, IČ: 26068338   je 

ekonomicky nejvýhodnější nabídkou dle kritéria nejnižší nabídkové ceny.    
 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 
449/3 602 00 Brno, IČO: 70932581 a Obec Těšetice, Těšetice 62, 671 61 Prosiměřice, IČO: 00637629 
jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „II/413 TĚŠETICE PRŮTAH“  
 

rozhodl o výběru dodavatele                                                                                                                                                         
 

 HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice, IČ: 26068338  
 

 

Návrh usnesení č. 02/14/2017 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce „II/413 Těšetice průtah“ a 

zároveň schvaluje rozhodnutí/oznámení o výběru dodavatele, firmu HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1,  

370 01 České Budějovice, IČ: 26068338. 
 
Hlasování : pro –  6,  proti –     0 –          , zdržel se – 0          
Usnesení č. 02/14/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 3 

 

Návrh Smlouvy o dílo s dodavatelem stavby II/413, III/41316 Těšetice, průtah 
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem smlouvy o dílo s dodavatelem stavby II/413, III/41316 Těšetice, průtah. 

Zhotovitelem díla je firma HABAU CZ s.r.o. zastoupená Ing. Dušanem Čížkem, MBA a Ing. Markem Bartošem. 

Dílem je zhotovení: 

 vybraný stavební objekt stavby II/413 a III/41316 Těšetice Průtah 

 realizační dokumentace stavby 

 dokumentace skutečného provedení stavby 

 geodetického zaměření stavby 

 geometrických plánů stavby 

 

Dokončení a předání stavby do 31. 07. 2018 

Cena díla je 3.667.062,49 Kč bez DPH 

K ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši. 

 

Návrh usnesení č.  03/14/2017  
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo „II/413 Těšetice průtah“, jejíž předmětem je stavba „II/413, 

III/41316 Těšetice průtah“ mezi obcí Těšetice zastoupenou starostkou obce Mgr. Janou Bezroukovou a firmou 

HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice, IČ : 26068338, zastoupenou Ing. Dušanem 

Čížkem, MBA, prokurista a Ing. Markem Bartošem, na základě plné moci a pověřuje starostku k podpisu 

smlouvy. 

 

Hlasování : pro –  6     , proti –     0 –          , zdržel se – 0          
Usnesení č. 03/14/2017 bylo schváleno. 

 



Bod č. 4 

 

Informace o výběrovém řízení na pracovní místo účetní, administrativní pracovník(ce) 
Starostka informovala zastupitele o výběrovém řízení na pracovní místo účetní, administrativní pracovník(ce). 

Přihlásilo se 8 zájemců. Dle výsledků hodnocení a posouzení uchazečů byla vybrána p. Bohumila Harantová, 

Dis.. 

 

Návrh usnesení č.  04/14/2017  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o výběrovém řízení na pracovní místo účetní, administrativní 

pracovník(ce) na Obecním úřadu Těšetice. Byla vybrána p. Bohumila Harantová, Dis.. 

 

Hlasování : pro –  6     , proti –     0 –          , zdržel se – 0          
Usnesení č. 04/14/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 5 

 

Nové pracovní místo na obecním úřadě od 1.11.2017 – 31.12.2017 
Starostka předložila zastupitelům návrh na otevření nového dočasného pracovního místa účetní, administrativní 

pracovnice na obecním úřadě od 1.11.2017 – 31.12.2017 z důvodů zapracování. 

 

Návrh usnesení č.  05/14/2017 
Zastupitelstvo obce schvaluje nové pracovní místo účetní, administrativní pracovnice na obecním úřadě od 

1.11.2017 – 31.12.2017 z důvodu zapracování. 

Hlasování : pro –   6       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 05/14/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 6 

 

Žádost o souhlas vlastníka parcely – Obec Těšetice k povolení sjezdu z komunikace pro připojení 

pozemku parc. č. 597/2 
Starostka obce seznámila zastupitele s žádostí o souhlas vlastníka parcely č. 3989 - Obec Těšetice k povolení 

sjezdu z komunikace pro připojení k  pozemku parc.č. 597/2. Sjezd bude proveden přes tento pozemek obce. 

Žádost předložila p. Blanka Hloušková, která předložila i vyjádření odboru dopravy a SUS Znojmo. 
 
Návrh usnesení č. 06/14/2017 
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení sjezdu z hlavní komunikace k pozemku parc.č. 597/2 přes pozemek obce 

parc.č. 3989 na základě doporučení Odboru dopravy Znojmo a SUS Znojmo. 

 

 

Hlasování : pro –   6       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 06/14/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 7 

 

Nabídka na dotační poradenství – příprava žádosti na SFDI (II/413, III/41316 Těšetice, průtah chodníky) 
Zastupitelé byli seznámeni s  nabídkou na dotační poradenství k přípravě žádosti na Státní fond dopravní 

infrastruktury (II/413, III/41316 Těšetice, průtah chodníky) od firmy Jančálek s.r.o. cenová nabídka zní na  Kč 

30.000,-- bez DPH. Původně oslovená firma GAPA Hodonín s.r.o., stavební a projekční společnost odstoupila 

od realizace projektu ze zdravotních a pracovních  důvodů. 

Návrh usnesení č.  07/14/2017 
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na dotační poradenství od firmy Jančálek s.r.o. - k přípravě žádosti na 

SFDI (II/413, III/41316 Těšetice, průtah chodníky). 

Hlasování : pro –    6      , proti –   0            , zdržel se – 0           
Usnesení č. 07/14/2017 bylo schváleno 



Bod č. 8 

 

Vyjádření účastníka řízení k realizaci stavby Kuchařovice u ZN. – Přímětice – I/38(Průtahy) 
Starostka informovala zastupitele s připravovanou realizací stavby Kuchařovice u ZN. - Přímětice – I/38 

(Průtahy). Zastupitelstvo se má k této stavbě vyjádřit. Přesto jakékoli vyjádření zastupitelstva nemá pro tuto 

stavbu vliv. Problém nastává v rozporu objízdných tras autobusové dopravy, protože ve stejné době se bude 

provádět i průtah v obci Těšetice.  

 

Návrh usnesení č. 08/14/2017 
Zastupitelstvo obce Těšetice souhlasí s výhradou se stanovením přechodné úpravy dopravního značení a 

rozhodnutím o uzavírce. Nebylo jednáno s obcí Těšetice o objízdné trase při uzavírce silnice II/413 a výstavbě 

okruží křižovatky v obci Suchohrdly u Znojma. Obec Těšetice v tomto termínu bude realizovat průtah obcí 

Těšetice. 

 

Hlasování : pro –   6      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 08/14/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 9 

 

Diskuse: 

 

Mgr. Bezrouková –   akustické řešení v sále – máme schválenou dotaci 150.000,-- 

                             - máme najít prostor pro umístění strojů pro firmu, která bude provádět průtah obcí 

Worbis                 - dovybavení KD – ubrusy, skleničky 
 
 
 

Starostka ukončila po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 19.40 hodin. 

 

 

V Těšeticích dne  27. 9. 2017 

 

 

 

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

       Mgr. Jana Bezrouková                                                      ověřovatelé zápisu  

        starostka obce 
 

 


