ZÁPIS
o průběhu 16. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,
konaného dne 08.11.2017 v Těšeticích
Starostka obce zahájila 16. 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. - 27.
16. Oznámení o připojení kanalizace k domu č.29 (J. a S. J.)
17 .Zařazení do majetku obce, zařazovací protokol č. 89 – 90/2017
18. Žádost o osvobození od Místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
19. Finanční dar
20. Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č.3/2010
21. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2018 (Charita Znojmo)
22. Žádost o umožnění provedení úprav okolo domu (J.Ž.)
23. Smlouva o úvěru č.0317498409/LCD (průtah)
24. Dodatek č.3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 16.11.2012
25. Hospodaření obce k 31.10.2017
26. Žádost o projednání finančního příspěvku obce do rozpočtu města Znojma pro rok 2018 (terénní sociální
služby)
27. Žádost o vyjádření (K.N.)

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. Zdeněk Nekula

Nepřítomni:
Hosté:

0
p. Harantová B.

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, Ing. Miroslav Krejčí, 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 Ing. Miroslava Krejčího.
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 usnesení
03. Zařazení dlouhodobého majetku obce Těšetice č. 87 – 88/2017
04. Žádost o prodej pozemku parc. č. 70/2
05. Návrh kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 70/2
06. Návrh odměňování členů zastupitelstva od 1.1.2018
07. Smlouva o poskytnutí dotace z ropočtu Jihomoravského kraje (Smlouva č. 048122/17/OKH)
08. Výsledek průzkum trhu „Řešení akustiky sálu víceúčelového zařízení Těšetice“
09. Smlouva o dílo (KF MONT, s.r.o.)
10. Plán zimní údržby od 9.11.2017 do 31.3.2018
11. Pověření místostarosty vedením zimní údržby
12. Návrh individuálního vzdělávacího programu pro účetní obce Těšetice
13. Rozpočtové opatření č.13/2017
14. Zpráva kontrolního výboru
15. Pověření finančního výboru veřejnoprávní kontrolou u Mateřské školy Těšetice, okres Znojmo, příspěvková
organizace
16. Oznámení o připojení kanalizace k domu č.29 (J. a S. J.)
17. Zařazení do majetku obce, zařazovací protokol č. 89 – 90/2017
18. Žádost o osvobození od Místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
19. Finanční dar
20. Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č.3/2010
21. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2018 (Charita Znojmo)
22. Žádost o umožnění provedení úprav okolo domu (J.Ž.)
23. Smlouva o úvěru č.0317498409/LCD (průtah)
24. Dodatek č.3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 16.11.2012
25. Hospodaření obce k 31.10.2017
26. Žádost o projednání finančního příspěvku obce do rozpočtu města Znojma pro rok 2018 (terénní sociální
služby
27. Žádost o vyjádření (K.N.)
28. Diskuse
Usnesení č. 01/16/2017
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 6,
proti – 0
Usnesení č. 01/16/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Kontrola plnění usnesení
Zasedání 27.9.2017
Smlouva o dílo „II/413 Těšetice průtah“ – podepsána 17.10.2017
Zasedání 11.10.2017
Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl VP_2017_149143 – podepsáno 16.10.2017
Příkazní smlouva (stavební dozor – průtah) – podepsáno 12.10.2017
Souhlasné prohlášení (duplicitní vlastnictví pozemku parc.č.387/17) – podepsáno 12.10.2017
Smlouva o poskytování daňového poradenství – podepsáno 12.10.2017
Smlouva o dílo č. 845/2017 – D („II/413, III/41316 Těšetice, průtah – chodníky“) – podepsáno 12.10.2017
Záměr na prodej pozemku parc.č. 70/2 – na úřední desce vyvěšeno 16.10.2017, sejmuto 1.11.2017

Návrh usnesení č. 02/16/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování : pro – 6, proti – 0 –
Usnesení č. 02/16/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 3
Zařazení dlouhodobého majetku obce Těšetice č. 87 – 88/2017
Zastupitelé byli seznámeni se zařazovacími protokoly č. 87/2017 a 88/2017.
protokol č. 87/2017
ostatní plocha parc.č. 3938/1

1.013m2 bezúplatný převod od Stát. Pozemk. úřadu Kč 63.120,03

protokol č. 88/2017
ostatní plocha parc.č. 3938/2

1.220m2 bezúplatný převod od Stát. Pozemk.úÚřadu Kč 76.018,20

Návrh usnesení č. 03/16/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení do majetku obce Těšetice č.87 – 88/2017.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0 –
Usnesení č. 03/16/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
Žádost o prodej pozemku parc. č. 70/2
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o prodej obecního pozemku parc.č. 70/2 o výměře 88m2, za 200,-- Kč /m2 včetně DPH,
cena celkem 17.600,-- Kč vč. DPH. Nabídku podal p. Drobný Milan.
Návrh usnesení č. 04/16/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost pana Milana Drobného na prodej pozemku parc.č. 70/2 o výměře 88 m²
za cenu 200,- Kč/m2 včetně DPH.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0 –
Usnesení č. 04/16/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 5
Návrh kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 70/2
Starostka seznámila zastupitele se zněním kupní smlouvy na prodej obecního pozemku, parc.č. 70/2 o výměře 88m2, mezi p.
Milanem Drobným a obcí Těšetice, zastoupenou starostkou Mgr. Janou Bezroukovou, za cenu sjednanou ve výši 17.600,-- Kč
vč. DPH (tj. 200,-- Kč/m2 vč. DPH).
Návrh usnesení č. 05/16/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 70/2 mezi obcí Těšetice zastoupenou Mgr. Janou
Bezroukovou a Milanem Drobným v předloženém znění a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 05/16/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Návrh odměňování členů zastupitelstva od 1.1.2018
Dne 1.1.2018 nabyde účinnosti zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mj. novelizuje zákon o obcích, a dojde tak ke změně koncepce
odměňování zastupitelů. Zákon nově pro účely výpočtu odměn rozliší obce do velikostních kategorií a nařízení vlády č.
318/2017 stanoví konkrétní výši měsíčních odměn pro uvolněné zastupitele a maximální výši odměn poskytovaných
neuvolněným zastupitelům. (viz. přiložená tabulka)
PŘEDLOŽENÝ NÁVRH ZASTUPITELSTVU OBCE
Počet obyvatel s trvalým pobytem od 301 do 600 obyvatel (neuvolnění členové zastupitelstva):
starosta
24.593,- Kč
místostarosta
22.134,- Kč
předseda výboru
2.459,- Kč
člen výboru
2.049,- Kč
člen zastupitelstva
1.230,- Kč
Návrh usnesení č. 06/16/2017
Zastupitelstvo obce stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: starosta: 24.593,- Kč, - místostarosta: 22.134,- Kč, - předseda výboru: 2.459,- Kč, - člen výboru: 2.049,- Kč, - člen
zastupitelstva bez dalších funkcí 1.230,- Kč. Odměna bude poskytována od 1.1.2018.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 06/16/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 7
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (Smlouva č. 048122/17/OKH)
Zastupitelé byli informováni o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (sml. č. 048122/17/OKH) na „Řešení
akustiky sálu víceúčelového zařízení“ ve výši Kč 150.000,--.
Návrh usnesení č. 07/16/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (Smlouva č. 048122/17/OKH)
mezi obcí Těšetice zastoupenou Mgr. Janou Bezroukovou a Jihomoravským krajem zastoupeným JUDr. Bohumilem Šimkem v
předloženém znění a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 07/16/2017 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Výsledek průzkum trhu „Řešení akustiky sálu víceúčelového zařízení Těšetice“
Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem průzkumu trhu na řešení akustiky sálu víceúčelového zařízení Těšetice.
Dne 23.10.2017 v 17:05 hodin bylo provedeno otevření nabídek.
Komise ve složení: Mgr.Jana Bezrouková, Ing. Miroslav Krejčí, Pavel Worbis.
Byly předloženy dvě nabídky.
Tabulka hodnocení dle nabídkové ceny

Dodavatel
KF MONT, s.r.o.
OSP Moravský Krumlov

Cena bez DPH 21%
337.990,371.902,-

Celkem s DPH
408.967,90 Kč
450.002,-- Kč

Výsledné pořadí
1.
2.

Návrh usnesení č. 08/16/2017
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky průzkumu trhu „Řešení akustiky sálu víceúčelového zařízení“.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 08/16/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 9
Smlouva o dílo (KF MONT, s.r.o.)
Zastupitelům byla předložena smlouva o dílo s firmou KF MONT, s.r.o na provedení řešení akustiky víceúčelového zařízení
Těšetice. Práce budou provedeny v období od 13.11.2017 do 24.11.2017. Smluvní cena stanovena včetně DPH Kč 408.967,90
(337.990,-- bez DPH + DPH 21% Kč 70.977,90).
Návrh usnesení č. 09/16/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi Obcí Těšetice zastoupenou Mgr. Janou Bezroukovou a firmou KF MONT,
s.r.o. zastoupenou jednatelem Ivo Dobešem v předloženém znění a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č.09/16/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 10
Plán zimní údržby od 9.11.2017 do 31.3.2018
Zastupitelstvo bylo seznámeno s plánem zimní údržby v obci Těšetice v období od 9.11.2017 do 31.03.2018.
Zimní údržba je zabezpečena zaměstnanci obce a firmou POMONA Těšetice.
Návrh usnesení č. 10/16/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje plán zimní údržby od 9.11.2017 do 31.3.2018.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 10/16/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 11
Pověření místostarosty vedením zimní údržby
Starostka vedením zimní údržby pověřila místostarostu obce.
Návrh usnesení č. 11/16/2017
Zastupitelstvo pověřuje místostarosty Jindřicha Žižku vedením zimní údržby v obci Těšetice v období
od 9.11.207 do 31.03.2018.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 11/16/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 12
Návrh individuálního vzdělávacího programu pro účetní obce Těšetice
Starostka informovala zastupitele o nutnosti poslat novou účetní na individuální vzdělávací program pro účetní obce.
Jelikož nové účetní obce Bohumile Harantové nebylo umožněno zaučení v účetnictví a administrativní správě obce Těšetice,
zastupitelstvu obce byl předložen návrh individuálního vzdělávacího programu pro účetní obce Těšetice od Ing. Bc. Lenky
Zábojové, daňové poradkyně, která je zároveň školitelkou účetních obcí. Školení by bylo v rozsahu prezenčních 30 hodin a
samostudium 30 hodin. K tomu dodané materiály. Cena za prezenční studium je 1.500,- Kč/ hod., tj. celkem 45.000,- Kč. Paní
Harantová sdělila, že pokud skončí pracovní poměr na obecním úřadě předčasně, částku za školení uhradí. Vše bude dořešeno
dohodou na zasedání v prosinci.
Návrh usnesení č. 12/16/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje individuální vzdělávací program pro účetní obce Těšetice p. Bohumilu Harantovou.

Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 12/16/2017 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 13
Rozpočtové opatření č.13/2017
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtového opatření č. 13/2017.
Příjmy
Výdaje
Rozdíl
Financování

74.600,-74.600,-0,-0,--

Návrh usnesení č. 13/16/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2017.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 13/16/2017 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 14
Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvo bylo informováno o provedení kontroly plnění usnesení Zastupitelstva obce Těšetice za období červen červenec – srpen / 2017 kontrolním výborem. Kontrolní výbor neshledal v kontrolovaném období nedostatky.
Návrh usnesení č. 14/16/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru..
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 14/16/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 15
Pověření finančního výboru veřejnoprávní kontrolou u Mateřské školy Těšetice, okres Znojmo, příspěvková
organizace
Starostka obce pověřila finanční výbor v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, veřejnoprávní kontrolou u
Mateřské školy Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace. Veřejnoprávní kontrola proběhne 28.11.2017.
Návrh usnesení č. 15/16/2017
Zastupitelstvo obce pověřuje 28.11.2017 finanční výbor veřejnoprávní kontrolou u Mateřské školy Těšetice, okres Znojmo,
příspěvková organizace.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 15/16/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 16
Oznámení o připojení kanalizace k domu č.29 (J. a S. J.)
Starostka obce seznámila zastupitele s oznámením Jiřiny a Stanislava Jelínkových o nutnosti vybudování kanalizační přípojky
k domu č.p. 29 v Těšeticích, který zakoupili a dům nebyl napojen na kanalizaci v obci. Bude nutné řezat a kopat do asfaltové
cesty, cca 3m délky. Po napojení vše uvedou do původního stavu.

Návrh usnesení č. 16/16/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí oznámení Jiřiny a Stanislava Jelínkových o zhotovení přípojky kanalizace k jejich domu
č.p. 29 a pověřuje starostku ke kontrole uvedení všeho do původního stavu.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 16/16/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 17
Zařazení do majetku obce, zařazovací protokol č. 89 – 90/2017
Starostka informovala zastupitele o zařazení majetku obce dle protokolů č. 89 – 90/2017.
Protokol č. 89/2017 – Dětské pískoviště v MŠ
Kč 59.740,-- dat. zař. 16.10.2017
Protokol č. 90/2017 - Skartovač INTIMUS 1000S
Kč 4.911,-- dat.zař. 01.11.2017
Návrh usnesení č. 17/16/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení do majetku obce, majetek dle zařazovacích protokolů č. 89 – 90/2017.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 17/16/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 18
Žádost o osvobození od Místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo bylo starostkou seznámeno s žádostí o osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů p. L.Musilem. Žádost podává z důvodu dlouhodobého
studia a žití mimo ČR dcery Moniky Musilové.
Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 obce Těšetice, lze od poplatku osvobodit osobu, které byl úředně zrušen trvalý pobyt.
Lze se řídit zákonem č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, kde v § 16a je uvedeno:
Obecní úřad může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu zcela nebo částečně prominout poplatek
nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit.
Návrh usnesení č. 18/16/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje Monice Musilové osvobození od poplatků za komunální odpad z důvodu dlouhodobého studia a
žití v zahraničí dle přiloženého potvrzení o studiu. Platnost tohoto osvobození od poplatku je od 9.11.2017.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 18/16/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 19
Finanční dar
Starostka předložila návrh finančního daru p. Františku Jančurovi dle usnesení zastupitelstva obce č. 08/13/2017 schváleného
dne 13.9.2017.
Návrh usnesení č. 19/16/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje p. Františku Jančurovi finanční dar ve výši 2.384,- Kč.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 19/16/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 20
Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č.3/2010
Zastupitelům byla předložena Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 3/2010. Důvodem ukončení nájmu je prodej
pozemku Františku Jančurovi (parc.č. 3996/3, kupní smlouva ze dne 26.09.2017). Smlouva bude ukončena ke dni 30.09.2017.
Návrh usnesení č. 20/16/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č.3/2010.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 20/16/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 21
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2018 (Charita Znojmo)
Starostka seznámila zastupitele se žádostí oblastní Charity Znojmo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2018 pro
charitní sociální a zdravotní službu.
Návrh usnesení č. 21/16/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2018 ve výši 2 000,- Kč pro Charitu Znojmo, která
bude využita na pečovatelskou službu. Tuto službu využívají i občané Těšetic.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 21/16/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 22
Místostarosta Jindřich Žižka oznámil před projednáním tohoto bodu, že se zdrží hlasování.
Žádost o umožnění provedení úprav okolo domu (J.Ž.)
Starostka informovala zastupitele se žádostí o umožnění provedení úprav okolo domu č.p. 46, které se dotýkají i pozemku,
který patří obci Těšetice, plocha mezi domy č.p.46 a č.p. 45.
Návrh usnesení č. 22/16/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení úprav okolo domu č.p. 46.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 22/16/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 1 - Žižka

Bod č. 23
Smlouva o úvěru č.0317498409/LCD (průtah)
Starostka informovala zastupitele, že při žádosti o úvěr byla oslovena Česká spořitelna, a.s., u které obec Těšetice získala úvěr
na dostavbu víceúčelového zařízení. Na úvěr nebylo nutné dělat výběrové řízení. Byla zde uplatněna výjimka ze zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 29, kde je uvedeno:
Zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení,
m) jde - li o úvěr nebo zápůjčku
Úvěr je vypracován pro projekt, společný projekt (investiční akce) Klienta- Obec Těšetice a Příspěvkové organizace SÚS
spočívající v rekonstrukci silnice : II/413, III/41316 Těšetice průtah.
Úvěrová částka se sjednává ve výši Kč 12.000.000,-Celkové náklady na Projektu Klienta nepřevyšují částku Kč 10.067.350,49.
Úroková sazba se sjednává jako pevná (neměnná) po celou dobu trvání Závazku až do Dne konečné splatnosti a její výše
činí 1,41 % ročně.
Období čerpání: Období po které je Obec Těšetice oprávněna čerpat Úvěrovou částku začíná v den uzavření této smlouvy o
úvěru a trvá do dne 31.10.2018.
Doba splácení úvěru: 20 let

Splácení úvěru bude pravidelnými měsíčními splátkami ve výši Kč 51.949,-- splatnými vždy k poslednímu dni každého
kalendářního měsíce. První splátka bude zaplacena dne 31.10.2018. Poslední splátka ve výši nesplacené části poskytnutého
úvěru je splatná dne 31.12.2037.
Návrh usnesení č. 23/16/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o úvěru č. 0317498409/LCD mezi obcí Těšetice zastoupenou Mgr. Janou Bezroukovou
a Českou spořitelnou, a.s. v předloženém znění a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 23/16/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 24
Dodatek č.3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 16.11.2012
Starostka předložila zastupitelům dodatek č.3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 16.11.2012 mezi obcí Těšetice a JUDr.
Milanem Kyjovským a MUDr. Evou Kyjovskou o pronájmu prostoru (garáže pro obecní auto SCUDO).
Smluvní strany se dohodly na prodloužení smlouvy včetně jejich dodatků od 01.01.2018 do 31.12.2019. Cena za pronájem na
tyto 2 roky je Kč 6.000,--.
Návrh usnesení č. 24/16/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 16.11.2012 mezi obcí Těšetice zastoupené Mgr.
Janou Bezroukovou a JUDr. Milanem Kyjovským a MUDr. Evou Kyjovskou v předloženém znění a pověřuje starostku k
podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 24/16/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 25
Hospodaření obce k 31.10.2017
Zastupitelstvo bylo seznámeno s hospodařením obce k 31.10.2017.
Hlavní činnost v Kč
Příjmy

7.669.077,55

Výdaje

8.878.473,34

Rozdíl - 1.209.395,79
Hospodářská činnost v Kč
Příjmy

2.579.507,32

Výdaje

2.398.596,04

Rozdíl

180.911,28

Peněžní zůstatek na účtu obce: ČS Znojmo

6.641.179,25 Kč

ČNB Brno

83.737,55 Kč

Celkem zůstatek účtu obce

Peněžní zůstatek na účtu HČ:

6.724.916,80 Kč

533.849,30 Kč

Zůstatky úvěrových účtů v Kč
1.úvěrový účet

9.938.593,81 Kč

Celkem úvěrové účty:

9.938.593,81 Kč

Návrh usnesení č. 25/16/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce k 31.10.2017.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 25/16/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 26
Žádost o projednání finančního příspěvku obce do rozpočtu města Znojma pro rok 2018 (terénní sociální
služby
Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o spolufinancování terénních sociálních služeb týkajících se pečovatelské služby Charity
a rodinných sociálních asistentů, která zajišťují Centra sociálních služeb Znojmo. O zbytek financování prevence a péče se
postará město Znojmo. Příspěvek na jednoho občana je Kč 24,48. Pro Obec Těšetice by to byla částka ve výši Kč 14.418,--.
Terénní služby se poskytují osobě v jejím přirozeném sociálním prostředí. Pro rok 2018 se jedná o tyto služby: pečovatelská
služba, osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, raná péče, sociální rehabilitace, terénní programy.
Občané mohou tyto služby využívat a informovat se sami na adrese www.sociálnisluzby-znojemsko.cz
Návrh usnesení č. 26/16/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o příspěvek na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2018 ve
výši Kč 14.418,--.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 26/16/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 27
Žádost o vyjádření (K.N.)
Starostka informovala zastupitele o předložené žádosti o vyjádření, která byla doručena na obecní úřad dne 8.11.2017. Z
důvodu zajištění odborného a plnohodnotného vyjádření na dotazy z uvedené žádosti bylo projednání této žádosti odloženo na
zasedání zastupitelstva 13.12.2017.
Návrh usnesení č. 27/16/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o vyjádření a odkládá projednání tohoto bodu na zasedání zastupitelstva
dne 13.12.2017.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0
Usnesení č. 27/16/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 28
Diskuse:
Mgr. Bezrouková
- černá skládka ve větrolamu směrem na Bantice, předáno na Policii ČR, Policie ČR to předala Odboru
životního prostředí, pan Smrčka to odvezl, děkujeme občanům obce za upozornění
-předání dokumentů starostce místostarostou Jindřichem Žižkou– proběhlo 1.11.2017 (původně mělo
proběhnout po změně funkce starosty)
nedostatky: - revize hromosvodů v předaných dokumentech nebyly nalezeny, bude objednána nová revize do
30.11.2017, platnost 2 roky
- dokumenty za rok 2015 a 2016 nejsou stále zatříděny, bude to provedeno do 30.11.2017

- vyřizuje se stavební povolení na stavbu Rozšíření veřejného osvětlení Ke Královské
- přemístěna 1 lampa veřejného osvětlení na Betonce na pozemek p. V.Vytáčka
- zadáno zpracování projektu na stavbu „Rozšíření veřejného osvětlení Betonka“
- revize projektu na chodníky +nutné zpracovat novou projektovou dokumentaci
- p. JUDr. Kyjovský souhlasí s parkováním aut na jejich pozemku u Kostela
Worbis
- do sálu na zdi navrtat háčky na výzdobu sálu
- p. Otáhal – stavební pozemky
Mgr. Bezrouková – je to v jednání
Ing. Krejčí – vyřezání šeříku není vidět značka směr od nové zástavby do obce
Mgr. Bezrouková – L. Smrčka o tom ví, nyní pracoval v obecní jídelně – zednické práce
Večeřa – v neděli někteří občané řežou dřevo nebo sečou trávu v pravé poledne
- u Hřbitova, v kontejneru bohužel suť, stavební materiál, textil, keře
- chtěl bych poděkovat nálezci, který našel moje klíče
Žižka
- životní jubilea občanů od 65 let v měsíci listopad
- výsledky voleb do PS ČR v obci Těšetice
- 03.12.2017 v 16.00 hod. Rozsvícení Vánočního stromu

Starostka ukončila po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 21.15 hodin.
V Těšeticích dne 08.11.2017

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

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

