
Z Á P I S  

o průběhu 15. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 11.10.2017 v Těšeticích 

  
Starostka obce zahájila 15. 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. 15 - 19. 

 

 

15. Zvýšení ceny obědů a ceny za ubytování (od 1.11.2017) 

16. Návrh smlouvy o poskytování daňového poradenství 

17. Smlouva o dílo č. 845/2017–D („II/413, III/41316 Těšetice, průtah – chodníky“) 

18. Vyřazení majetku obce č. 9/2017 

19. Revokace usnesení č. 14/05/2017 

 

 

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

  

 

 

Přítomni: Mgr. Jana Bezrouková, Ing. Miroslav Krejčí,  Ing. Nekula Zdeněk,   

                       Ladislav Večeřa, Pavel Worbis, Jindřich Žižka 

                                                 

Omluveni:    Ing. Libuše Krejčová    

 

Nepřítomni:    0 

  

Hosté:       Bohumila Harantová 

 

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. Zdeněk Nekula  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. Zdeňka Nekulu a Pavla Worbise. 

 

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. Kontrola plnění usnesení 

03. Hospodaření obce k 30.9.2017 

04. Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP_2017_149143 

05. Záměr na prodej pozemku parc.č. 70/2 

06. Návrh příkazní smlouvy (stavební dozor – průtah) 

07. Průzkum trhu „Řešení akustiky sálu víceúčelového zařízení Těšetice“ 

08. Souhlasné prohlášení (duplicitní vlastnictví pozemku parc.č.387/17) 

09. Revokace usnesení č.06/13/2017 

10. Plán inventur na rok 2017 

11. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce Těšetice, okres Znojmo za rok 2017 

12. Zpráva o provedení kontroly finančním výborem 

13. Rozpočtové opatření č.12/2017 

14. Pověření kontrolního výboru kontrolou plnění usnesení 

15. Zvýšení ceny obědů a ceny za ubytování (od 1.11.2017) 

16. Návrh smlouvy o poskytování daňového poradenství 

17. Smlouva o dílo č. 845/2017 – D („II/413, III/41316 Těšetice, průtah – chodníky“) 

18. Vyřazení majetku obce č. 9/2017 

19. Revokace usnesení č. 14/05/2017 

20. Diskuse  

 

Usnesení č. 01/15/2017 

 

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

 

Hlasování : pro –  6,  proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 01/15/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 2 

 

Kontrola plnění usnesení  
Zastupitelé byli seznámeni s kontrolou plnění usnesení. 

 

Kontrola plnění usnesení ze dne zasedání 13.9.2017 

Smlouva o výpůjčce vybavení (Heineken) – podpis smlouvy 20.9.2017 

Žádost o prodej pozemku parc.č.3996/3 – odpověď zaslána 21.9.2017, smlouva podepsána 26.9.2017 

Návrh kupní smlouvy na nákup pozemku parc.č.4021 – smlouva podepsaná 26.9.2017 

Žádost o vyjádření ke stavbě energetického díla – odpověď zaslána 21.9.2017 

Návrh Smlouvy č.:1030040059/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – smlouva podepsána 

18.9.2017 

Návrh Smlouvy č.:1030037189/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – smlouva podepsána 

18.9.2017 

Žádost o prodej zastavěné plochy a části nádvoří  - odpověď zaslána 21.9.2017 

Smlouva o spolupráci – smlouva podepsána 19.9.2017 

 

Kontrola plnění usnesení ze zasedání dne 27.9.2017 

Návrh Smlouvy o dílo s dodavatelem stavby II/413, III/41316 Těšetice, průtah – smlouva ještě není podepsána, 

nepřišel originál smlouvy 

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

parc. č. 597/2 – odpověď zaslána 5.10.2017 

 

Návrh usnesení č. 02/15/2017 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. 

Hlasování : pro –  6,  proti –     0 –          , zdržel se – 0          
Usnesení č. 02/15/2017 bylo schváleno. 



Bod č. 3 

 

Hospodaření obce k 30.09.2017 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s hospodařením obce k 30.09. 2017. 

Hlavní činnost v Kč  

Příjmy   6.964.676,27   

Výdaje     8.209.580,81 

Rozdíl   -  1.244.904,54 

Hospodářská činnost v Kč  

Příjmy     2.279.120,12 

Výdaje    2.147.282,75 

Rozdíl        131.837,37 

 

Peněžní zůstatek na účtu obce: ČS Znojmo      6.638.500,30 Kč 

                                                      ČNB Brno            50.329,75 Kč 

Celkem zůstatek účtu obce                                 6.688.830,05 Kč 

 

Peněžní zůstatek na účtu HČ:     519.160,60 Kč 

Zůstatky úvěrových účtů v Kč  

1.úvěrový účet        -         10.017.793,81 Kč 

Celkem úvěrové účty:     10.017.793,81 Kč 

 
 
Návrh usnesení č.  03/15/2017 
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce k 30.9.2017. 

Hlasování : pro –    6      , proti –   0            , zdržel se – 0           
Usnesení č. 03/15/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 4 

 

Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP_2017_149143 

Starostka předložila zastupitelům návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl 

VP_2017_149143 s OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. a Obcí Těšetice na 

Posvícení 2017 – skupina KLAXON. Celkem autorská odměna pro OSA je 2 057,- Kč s DPH. 

 

 

Návrh usnesení č.  04/15/2017  
Zastupitelstvo obce schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl VP_2017_149143 a 

pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 

 

Hlasování : pro –  6     , proti –     0 –          , zdržel se – 0          
Usnesení č. 04/15/2017 bylo schváleno. 



 

Bod č. 5 

 

Záměr na prodej pozemku parc.č. 70/2 

Starostka informovala zastupitele o záměru na prodej pozemku parc.č. 70/2 o výměře 88m2 nacházející se 

v katastru Těšetice, který je zapsán na listu vl. Č. 10001 u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Znojmo. Cena pozemku : 200,-- Kč/m2 včetně DPH, druh pozemku : zastavěná plocha a nádvoří,. 

Zájemci o koupi nemovitosti mohou k tomuto záměru podat své žádosti, které musejí být doručeny obecnímu 

úřadu do 15 dnů od vyvěšení na úřední desce. 

 

Návrh usnesení č.  05/15/2017 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej pozemku parc.č. 70/2 o výměře 88m2 za cenu 200,-- Kč/m2 

včetně DPH. 

Hlasování : pro –   6       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 05/15/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 6 

 

Návrh příkazní smlouvy (stavební dozor – průtah) 

 

Zastupitelé byli informováni o nutnosti uzavření příkazní smlouvy č. 20/17 mezi obcí Těšetice a Ing. Milanem 

Herzigem na technický dozor stavebníka v rámci projektu „Průtah II/413, III/41316 Těšetice“. Odměna bude 

vyplacena po skončení činnosti na základě faktury ve výši 168 411,- Kč včetně DPH. 

 

Návrh usnesení č. 06/15/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje příkazní smlouvu č. 20/17 uzavřené podle ustanovení § 2430 a následujícími 

paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi Obcí Těšetice zastoupenou starostkou Mgr. Janou 

Bezroukovou  a Ing. Milanem Herzigem a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 

Hlasování : pro –   6       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 06/15/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 7 

 

Průzkum trhu „Řešení akustiky sálu víceúčelového zařízení Těšetice“ 

Starostka informovala zastupitele o návrhu na provedení průzkumu trhu na řešení akustiky v sále víceúčelového 

zařízení. Zastupitelům byla předložena Výzva k podání nabídky v poptávce pro obec Těšetice, na akci „Řešení 

akustiky sálu víceúčelového zařízení Těšetice“. Zahájení dodávky ideálně od 13.11.2017, ukončení do 

24.11.2017. Instalace akustických panelů dle zpracované akustické studie. 

 

Hodnotící kritéria : 

Cena nabídky bez DPH 

Dle míry splnění požadavků projektu a jeho specifikací 

Referenční doporučení 

 

Firmy k oslovení:  

OSP spol. s r.o., Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov 

GIPSCON, s.r.o., Tyršova 258, 664 42 Brno – Modřice 

KF MONT, s.r.o., Křižíkova 188/68, 612 00 Brno – Královo Pole 

Stavby Petr s.r.o., Výrovice 13, 671 34 Horní Dunajovice 

 

Odevzdání nabídek do 23.10.2017 do 17.00 hod. na OÚ Těšetice, poštou nebo osobně. 

Otevírání obálek dne 23.10.2017 od 17.01 hod. na OÚ Těšetice. 

 



 

Komise pro otevírání nabídek ve složení: 

Členové : Mgr. Jana Bezrouková, Jindřich Žižka, Pavel Worbis 

Náhradníci: Ing. Miroslav Krejčí, Ladislav Večeřa 

 

 

Návrh usnesení č.  07/15/2017 
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení průzkumu trhu „Řešení akustiky víceúčelového zařízení“. 

Hlasování : pro –    6      , proti –   0            , zdržel se – 0           
Usnesení č. 07/15/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 8 

 

Souhlasné prohlášení (duplicitní vlastnictví pozemku parc.č.387/17) 

Starostka informovala zastupitelé o duplicitním vlastnictví pozemku parc.č. 387/17. Duplicitou vlastnického 

práva se rozumí, že k jednomu majetku jsou dva vlastníci. V katastru nemovitostí je na LV č. 455 pro k.ú. 

Těšetice, zapsáno duplicitní vlastnické právo k pozemku parc.č. 387/17, a to pro obec Těšetice (vznik práva ze 

zákona č. 172/1991 a dále pro podílové spoluvlastnictví E. Kyjovské a M. Kyjovského, každého z nich činí 

ideální  ½ vzhledem k celku). Účastníci se dohodli na rozdělení pozemku parc.č. 387/17 na dvě části, kdy jedna 

připadne do výlučného vlastnictví obce Těšetice (387/17 o výměře snížené na 46 m2) a druhá do podílového 

spoluvlastnictví id. ½ MUDr. Evy Kyjovské a JUDr. Milana Kyjovského (387/27 o výměře 45 m2). 

 

Návrh usnesení č. 08/15/2017 
Zastupitelstvo obce schvaluje souhlasné prohlášení mezi Obcí Těšetice zastoupenou Mgr. Janou Bezroukovou a 

JUDr. Milanem Kyjovským a MUDr. Evou Kyjovskou a pověřuje starostku k podpisu souhlasného prohlášení a 

podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. 

 

Hlasování : pro –   6      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 08/15/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 9 

 

Revokace usnesení č.06/13/2017 

Zastupitelé byli seznámeni s revokací usnesení č. 06/13/2017, kdy se nebude provádět předběžná inventarizace 

k 31.10.2017, ale provede se řádná, celková inventarizace majetku obce k 31.12.2017. 

  
Návrh usnesení č. 09/15/2017 
Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci usnesení č. 06/13/2017. 

Hlasování : pro –   6      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č.09/15/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 10 

 

Plán inventur na rok 2017 

Ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č. 270/2010 stanovuje starostka Mgr. Jana 

Bezrouková Plán inventur na rok 2017. Inventarizace bude provedena ke dni 31.12.2017. Zahájení činnosti 

inventurní komise je ke dni 1.12.2017 a ukončení jejich činnosti je ke dni 31.01.2018. Zpracování soupisů bude 

ukončeno 20.01.2018. Veškeré inventarizační a zúčtovatelné inventarizační rozdíly musí být proúčtovány k datu 

zpracování závěrky (31.12.2017). Inventarizační zpráva musí být zpracována do 31.01.2018. 

Za inventarizaci majetku v PO MŠ Těšetice, zodpovídá ředitelka MŠ, která do 20.01.2018 předloží potvrzení o 

existenci majetku ve výpůjčce zřizovatelem soupisem dle inventarizačních položek. 

Inventarizační komise: 

Předseda: Jindřich Žižka 

Členové:  Pavel Worbis, Ing. Miroslav Krejčí, Ing. Libuše Krejčová, Ing. Zdeněk Nekula, Ladislav Večeřa, 

Bohumila Harantová 



 

Návrh usnesení č. 10/15/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur obecního majetku k 31.12.2017. 

 

Hlasování : pro –   6      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 10/15/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 11 

 

Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce Těšetice, okres Znojmo za rok 2017 

Starostka informovala o provedené dílčí kontrole hospodaření obce Těšetice, okres Znojmo, odborem kontrolním 

a právním JMK – oddělení přezkum obcí, provedené dne 11.10.2017. Přezkoumávané období bylo od 

01.01.2017 – 31.08.2017. Při dílčím přezkoumání hospodaření obce nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která 

by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 

  

Návrh usnesení č. 11/15/2017 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o výsledku kontroly dílčího přezkoumání hospodaření obce 

Těšetice, okr. Znojmo za rok 2017 ze dne 11.10.2017. 

 

Hlasování : pro –   6      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 11/15/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 12 

 

Zpráva o provedení kontroly finančním výborem 

Zastupitelé byli seznámeni se Zprávou o provedení kontroly č. 2/2017 finančním výborem. Informaci podal 

předseda finančního výboru p. Pavel Worbis. Kontrola provedena 25.09.2017. Provedena kontrola pokladen, jak 

hlavní činnosti, tak hospodářské činnosti. Dále byla provedena kontrola bankovních výpisů hlavní a hospodářské 

činnosti. Kontrolou bylo zjištěno, že vše odpovídá dle předložených dokladů a skutečnosti stavů pokladen a 

zůstatků bankovních účtů. 

 

Návrh usnesení č. 12/15/2017 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru. 

 

Hlasování : pro –   6      , proti –    0            , zdržel se – 0    
Usnesení č. 12/15/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 13 

 

Rozpočtové opatření č.12/2017 
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatření č. 12/2017. 

 

Příjmy                            24 100,- 

Výdaje                       3 966 000,-  

 

Financování               3 941 900,--        kryto ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2016 

 

Návrh usnesení č.  13/15/2017  
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2017. 

 

Hlasování : pro –  6     , proti –     0 –          , zdržel se – 0          
Usnesení č. 13/15/2017 bylo schváleno. 

 

 

 

 



 

 

Bod č. 14 

 

Pověření kontrolního výboru kontrolou plnění usnesení 

Starostka informovala zastupitele o pověření kontrolního výboru kontrolou plnění usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 14/15/2017 
Zastupitelstvo obce pověřuje kontrolní výbor kontrolou plnění usnesení za měsíce červen, červenec, srpen 2017. 

 

Hlasování : pro –   6      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 14/15/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 15 

 

Zvýšení ceny obědů a ceny za ubytování (od 1.11.2017) 

Starostka oznámila zastupitelům, že z důvodu zdražování potravin a energií by se měla navýšit cena za obědy a 

ubytování v obecní ubytovně.  

Návrh na zvýšení cen obědů v Jídelně a cen za ubytování na ubytovně. 

 

Celodenní stravování v MŠ:  3-6 leté děti                                 zdražení o 3,- Kč                        na Kč  33,-- 

                                               7 leté děti                                    zdražení o 3,- Kč                             Kč  37,--      

 

Obědy:                                        zdražení o 2,-- Kč                       na Kč  59,-- 

 

Ubytování:                                  lůžko na 1 noc                                Kč 160,--             

                                                    lůžko na 2 a více nocí                    Kč 150,--            

 

 

Návrh usnesení č. 15/15/2017 
Zastupitelstvo obce schvaluje od 01.11.2017 zvýšení ceny obědů o 2,--Kč/porce, celodenní stravování v 

mateřské škole o 3,--Kč/na dítě a ubytování na obecní ubytovně 160,-- Kč/1 noc a 150,-- Kč/2 noci a více nocí. 

 

Hlasování : pro –   6      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 15/15/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 16 

 

Návrh smlouvy o poskytování daňového poradenství 

Starostka předložila zastupitelstvu návrh smlouvy 10/2017 o poskytování daňového poradenství v souladu 

s ustanovením § 3 odst. 3 zák. č. 523/92 Sb. O daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR v platném 

znění, kterou uzavřou obec Těšetice zastoupená starostkou obce Mgr. Janou Bezroukovou a daňovou poradkyní 

PhDr. Marií Slámovou, zapsanou v KDP ČR, ev. č. 534. Předmětem smlouvy je daňové a účetní poradenství pro 

obec Těšetice. Stanovená cena za poskytnuté služby vyplývající ze smluvního vztahu, se stanovuje ve výši 

měsíčního paušálu Kč 3.500,-- + DPH v základní sazbě. 

 

Návrh usnesení č. 16/15/2017 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu 10/2017 o poskytování daňového poradenství v souladu s ustanovením § 

3 odst. 3 zák. č. 523/92 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR mezi obcí Těšetice 

zastoupenou starostkou Mgr. Janou Bezroukovou a daňovou poradkyní PhDr. Marií Slámovou v platném znění a 

pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 

 

Hlasování : pro –   6      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 16/15/2017 bylo schváleno. 

 

 

 

 



 

 

Bod 17 

 

Smlouva o dílo č. 845/2017 – D („II/413, III/41316 Těšetice, průtah – chodníky“) 

 

Starostka informovala zastupitele o možnosti získat dotaci na vybudování nových chodníků v obci při realizaci 

akce „II/413, III/41316 Těšetice, průtah – chodníky“. Z důvodu složitosti vyřízení žádosti a podkladů pro podání 

žádosti o dotace byla na zasedání zastupitelstva 27.9.2017 schválena cenová nabídka firmy, která se žádostmi o 

dotace zabývá. Starostka předložila a seznámila zastupitele se smlouvou o dílo mezi obcí Těšetice a firmou 

Jančálek s.r.o. na vypracování žádosti o poskytnutí dotace Státního fondu dopravní infrastruktury na realizaci 

výše uvedené stavby. Předpokládaná cena za služby dle předložené smlouvy je stanovena na Kč 30.000,-- bez 

DPH, stanovená DPH ve výši Kč 6.300,--, celková cena Kč 36.300,--. 

 

 

Návrh usnesení č. 17/15/2017 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 845/2017 – D podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského 

zákoníku, mezi obcí Těšetice zastoupenou Mgr. Janou Bezroukovou a firmou Jančálek s.r.o. zastoupenou  

Ing. Hanou Valovou v předloženém znění a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 

 

Hlasování : pro –   6      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 17/15/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 18 

 

Vyřazení z majetku obce č. 9/2017 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s vyřazovacím protokolem č. 9/2017. 

protokol č. 9/2017         orná půda parc.č. 3996/3   o  výměře 298m2    prodej pozemku (F.J.)          

 

Návrh usnesení č. 18/15/2017 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení majetku obce Těšetice, vyřazovací protokol č. 9/2017. 

 

Hlasování : pro –    6      , proti –   0            , zdržel se – 0           
Usnesení č. 18/15/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 19 

 

Revokace usnesení č. 14/05/2017 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s důvodem revokace usnesení č. 14/05/2017 ze zasedání zastupitelstva obce. 

Starostka informovala, že Ladislav Večeřa podal 24.4.2017 žádost o prodej pozemku parc.č. 3129 a parc.č. 

3130/2. Na zasedání zastupitelstva 12.4.2017 byla ale žádost na prodej těchto pozemků schválena pro Ladislava 

Večeřu a Petru Muranskou. Banka doporučila při vyřizování hypotéky uzavřít kupní smlouvu na tyto pozemky 

pouze s Ladislavem Večeřou. Nová kupní smlouva byla uzavřena mezi obcí Těšetice a Ladislavem Večeřou na 

zasedání zastupitelstva 3.5.2017.  Je třeba zrušit schválení kupní smlouvy mezi obcí Těšetice a Ladislavem 

Večeřou a Petrou Muranskou. 

 

Návrh usnesení č. 19/15/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci usnesení č. 14/05/2017. 

 

 

Hlasování : pro –    6      , proti –   0            , zdržel se – 0           
Usnesení č. 19/15/2017 bylo schváleno. 

 

 



 

 

 

Bod č. 20 

 

Diskuse: 

 

Mgr. Bezrouková –   pro obec byla poskytnuta dotace z Vinařského fondu na akci Těšetický košt, nejvíce 50%    

                                  skutečných nákladů na pronájem prostor a propagaci, max. však Kč 8.000,-- 
 - kontrola jídelníčku pro MŠ (Krajská hygienická stanice Znojmo – hodnoceno velmi dobrý        

    jídelníček), zaměstnankyně jídelny byly pochváleny, jak od starostky, tak i ředitelky MŠ,     

    jménem rodičů 

 - budova sportovního areálu –  Kdy bude oprava topení p. Schuskou? 

Žižka                    - P. Schuska přislíbil, že se dostaví, ovšem nyní byl nemocen (pásový opar).  

Mgr. Bezrouková – vybavení VZ – zakoupení ubrusů, mísy oválné, teriny, naběračky 

Večeřa                  - lidé si stěžují na rány z vinohradu v noci, když už jsou vinice sklizené, obejít majitele vinic,  

                                aby vypli poplašné systémy  

                             -  na cestě k přehradě je utržená opravená silnice(vyhýbání nákladních aut), je to zabetonované        

Ing. Nekula          –  umístit odpadkový koš u kostela někde u plotu 

Ing. Krejčí            - Pronájem přenosných značek na změnu přednosti v jízdě směrem k přehradě jsou na měsíc? 

Mgr. Bezrouková – Zavolám na firmu Urbania. 

Žižka                    - možno vyfrézovaný asfalt použít na cesty – ke hřbitovu – cca 300m 

                                                                                                   - sklepní ulička – cca 250m 

                                                                                                   - ul. Královská – cesta k sadu – cca 200m 

                             - dohodnout se s ředitelem POMONA a.s., Bc. Pokorným, o možnosti uložit strusku 

 

 

Starostka ukončila po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva ve 20.15 hodin. 

 

 

V Těšeticích dne  11.10.2017 

 

 

 

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

       Mgr. Jana Bezrouková                                                      ověřovatelé zápisu 

        starostka obce 
 

 


