ZÁPIS
o průběhu 17. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,
konaného dne 13.12.2017 v Těšeticích
Starostka obce zahájila 17. 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. 24.-34..
24. Pozvánka na jednání valné hromady 19.12.2017 (VAK Znojemsko)
25. Smlouva s hudební skupinou KLAXON (Těšetický košt 2018)
26. Smlouva o právu k provedení stavby (M.B.)
27. Smlouva o právu k provedení stavby (V.L. a V.D.)
28. Smlouva o právu k provedení stavby (PB Land energy CZ, s.r.o.)
29. Žádost o povolení zřízení sjezdu na komunikaci (J.P. a P.P.)
30. Žádost o povolení zřízení sjezdu na komunikaci (obec)
31. Žádost o povolení opravy vedení splaškové kanalizace (B.P.)
32. Žádost o zrušení nájemní smlouvy ( M.Z.)
33. Závěrkový list č. EL – 20171115-1008-101
34. Závěrkový list č. PL – 20171115-820-85
a že je přítomno 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:

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

Omluveni:

Ing. Zdeněk Nekula, Ing. Libuše Krejčová

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 Ladislav Večeřa, 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
Ladislava Večeřu a Pavla Worbise.
Hlasování : pro – 5 , proti –
Usnesení bylo schváleno.

0

, zdržel se –

0

Starostka přednesla návrh programu zasedání ke schválení.
bod 13. je stažen z jednání zastupitelstva z důvodu zpracování návrhu rozpočtu
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Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
zastupitelstva obce)
Kontrola plnění usnesení
Darovací smlouva ( Charita Znojmo)
Žádost o vyjádření (K.N.)
Zápis do kroniky obce za rok 2015 a 2016
Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP_2017_167701
Žádost o poskytnutí provozních prostředků pro počet 25 dětí na rok 2018 (MŠ)
Tříkrálová sbírka v roce 2018
Smlouva s hudební skupinou KLAXON (obecní ples)
Termíny konání zasedání zastupitelstva na rok 2018
Protokol o kontrole České inspekce ŽP
Zpráva finančního výboru z veřejnoprávní kontroly Mateřské školy Těšetice
Pravidla rozpočtového provizoria platná od 1.1.2018 do schválení rozpočtu na rok 2018
Revokace usnesení č. 08/15/2017
Souhlasné prohlášení (duplicitní vlastnictví pozemku parc.č.387/17)
Souhlas obce Těšetice s vodovodní přípojkou k domu č. 38
Pověřenec obce Těšetice pro ochranu osobních údajů
Změna účelu úvěru č. 11072/16/LCD na výstavbu infrastruktury (realizace chodníků)
Návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 – 2020 (MŠ Těšetice)
Žádost o odkoupení obecního pozemku (L.K.)
Smlouva o zajištění odborného individuálně vzdělávacího programu č.4122017
Dohoda o náhradě Individuálního vzdělávacího programu u společnosti UKZ
Rozpočtové opatření č.14/2017
Pozvánka na jednání valné hromady 19.12.2017 (VAK Znojemsko)
Smlouva s hudební skupinou KLAXON (Těšetický košt 2018)
Smlouva o právu k provedení stavby (M.B.)
Smlouva o právu k provedení stavby (V.L. a V.D.)
Smlouva o právu k provedení stavby (PB Land energy CZ, s.r.o.)
Žádost o povolení zřízení sjezdu na komunikaci (J.P. a P.P.)
Žádost o povolení zřízení sjezdu na komunikaci (obec)
Žádost o povolení opravy vedení splaškové kanalizace (B.P.)
Žádost o zrušení nájemní smlouvy ( M.Z.)
Závěrkový list č. EL – 20171115-1008-101
Závěrkový list č. PL – 20171115-820-85

Usnesení č. 01/17/2017
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 5,
proti – 0
Usnesení č. 01/17/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Kontrola plnění usnesení
Na zasedání zastupitelstva 08.11.2017 bylo 28 bodů jednání.
Bod č. 12 – schváleno, dořešeno smlouvou na zasedání zastupitelstva 13.12.2017
Bod č. 21 – schváleno, dořešeno darovací smlouvou na zasedání zastupitelstva 13.12.2017
Bod č. 27 – projednání odloženo na zasedání zastupitelstva 13.12.2017
Zbývající body jednání byly splněny.

Návrh usnesení č. 02/17/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování : pro – 5 proti – 0 –
Usnesení č. 02/17/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 3
Darovací smlouva ( Charita Znojmo)
Zastupitelé byli seznámeni se zněním darovací smlouvy pro Charitu Znojmo. Finanční dar ve výši Kč 2.000,-- byl schválen na
zasedání zastupitelstva 8.11.2017.
Návrh usnesení č. 03/17/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Těšetice zastoupenou Mgr. Janou Bezroukovou a Charitou
Znojmo zastoupenou Mgr. Evženem Adámkem v předloženém znění a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 5 , proti – 0 –
Usnesení č. 03/17/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
Žádost o vyjádření (K.N.)
Starostka seznámila zastupitele se zněním vyjádření k žádosti od. K.N. a zároveň předložila zastupitelstvu zpracovanou
odpověď na tuto žádost o vyjádření.
Návrh usnesení č. 04/17/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje odpověď na žádost o vyjádření.
Hlasování : pro – 5 , proti – 0 –
Usnesení č. 04/17/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 5
Zápis do kroniky obce za rok 2015 a 2016
Starostka seznámila zastupitele se zněním textu zápisu do kroniky obce za rok 2015 a 2016.
Návrh usnesení č. 05/17/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje zápisy do kroniky za rok 2015 a rok 2016.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 05/17/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP_2017_167701
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zněním licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP_2017_167701 (OSA).
Částka 2 057,- Kč bude uhrazena za hudbu na posvícení.
Návrh usnesení č. 06/17/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl VP_2017_167701 v předloženém
znění a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 06/17/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 7
Žádost o poskytnutí provozních prostředků pro počet 25 dětí na rok 2018 (MŠ)
Zastupitelé informováni o poskytnutí provozních prostředků pro počet 25 dětí na rok 2018 (MŠ) ve výši 10.000,-- Kč/dítě.
Celková výše činí Kč 250.000,--

Návrh usnesení č. 07/17/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje Mateřské škole Těšetice, příspěvkové organizaci, provozní prostředky na rok 2018
ve výši Kč 250.000,--.
Hlasování : pro – 5 , proti – 0
Usnesení č. 07/17/2017 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Tříkrálová sbírka v roce 2018
Ve dnech od 01. - 14. ledna 2018 na celém území ČR bude probíhat Tříkrálová sbírka.
V obci Těšetice proběhne v sobotu 06.01.2018.
Návrh usnesení č. 08/17/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí realizaci Tříkrálové sbírky 2018 v okrese Znojmo v období od 1. – 14.1.2018.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 08/17/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 9
Smlouva s hudební skupinou KLAXON (obecní ples)
Zastupitelům byla předložena smlouva s hudební skupinou KLAXON o provedení hudební produkce na Obecní ples dne
20.01.2018 od 20.00 do 02.00 hod. ve výši Kč 12.600,-Návrh usnesení č. 09/17/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu s hudební skupinou KLAXON o provedení hudební produkce na Obecním plese dne
20.01.2018 v předloženém znění a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č.09/17/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 10
Termíny konání zasedání zastupitelstva na rok 2018
Zastupitelstvo bylo seznámeno s plánem termínů na konání zasedání zastupitelstva na rok 2018.
10. ledna 2018
14. února 2018
14. března 2018
11. dubna 2018
09. května 2018
13. června 2018
11.července 2018
08. srpna 2018
12. září 2018

Návrh usnesení č. 10/17/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje termíny konání zastupitelstva v roce 2018 do konce volebního období.
Hlasování : pro – 5 , proti – 0
Usnesení č. 10/17/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 11
Protokol o kontrole České inspekce ŽP
Starostka informovala zastupitele o provedené kontrole České inspekce životního prostředí, která proběhla dne 28.11.2017.
Předmětem kontroly byly povinnosti při ochraně životního přírody a krajiny podle zák. č. 114/1992 Sb., se zaměřením na
ukládání náhradní výsadby podle ust. § 9 zákona při rozhodnutí o povolení ke kácení podle ust. § 8 zákona. Při kontrole nebylo
zjištěno porušení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Návrh usnesení č. 11/17/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí protokol o kontrole České inspekce životního prostředí.
Hlasování : pro – 5 , proti – 0
Usnesení č. 11/17/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 12
Zpráva finančního výboru z veřejnoprávní kontroly Mateřské školy Těšetice
Starostka předala slovo předsedovi finančního výboru Pavlu Worbisovi.
Informoval o provedení kontroly finančního výboru v MŠ Těšetice. Přítomni byli všichni členové finančního výboru.
Byla provedena kontrola pokladny a pokladních dokladů. Dále komise provedla kontrolu výpisů z účtu u České spořitelny a
účetní doklady.
Kontrola proběhla bez problémů. Finanční výbor neshledal žádná pochybení ani závady.
Návrh usnesení č. 12/17/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o provedení kontroly finančního výboru v Mateřské škole Těšetice.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 12/17/2017 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 13
Pravidla rozpočtového provizoria platná od 1.1.2018 do schválení rozpočtu na rok 2018
bod 13. stažen z jednání zastupitelstva z důvodu zpracování návrhu rozpočtu na rok 2018

Bod č. 14
Revokace usnesení č. 08/15/2017
V souhlasném prohlášení na řešení duplicitního vlastnictví pozemku č. 387/17 bylo uvedeno chybné číslo parcely.
Návrh usnesení č. 14/17/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci usnesení č. 08/15/2017.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 14/17/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 15
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 (387/28 o výměře 45 m2).

Návrh usnesení č. 15/17/2017
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 – 5 , proti – 0
Usnesení č. 15/17/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 16
Souhlas obce Těšetice s vodovodní přípojkou k domu č. 38
Starostka obce seznámila zastupitele s provedením vodovodní přípojky pro nemovitost RD č.p. 38, k.ú. Těšetice u Znojma.
Obec Těšetice je vlastníkem pč. 116 o výměře 441m2, druh pozemku – ostatní plocha. Souhlas s vodovodní přípojkou slouží
jako podklad pro vydání příslušného povolení stavebního úřadu. Pozemky budou uvedeny do původního stavu.
Návrh usnesení č. 16/17/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje vodovodní přípojku pro nemovitost RD č.p. 38, k.ú. Těšetice u Znojma, která bude realizována
přes pozemek obce parc.č.116. Pozemek bude po realizaci uveden do původního stavu.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 16/17/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod 17
Pověřenec obce Těšetice pro ochranu osobních údajů
Starostka informovala zastupitele o možnostech zabezpečení pověřence pro obec Těšetice.
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je nová legislativa EU, která
výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů a povinnosti institucí a firem tato data chránit. GDPR začne v celé EU platit
jednotně od 25. května 2018. V Česku tak nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice
95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Obec je povinna jmenovat pověřence pro ochranu
osobních údajů.
Přehled úkolů pověřence dle čl. 39 Nařízení:
-poskytovat informace a poradenství správcům, zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování osobních údajů
-monitorování souladu s nařízením
-poskytuje poradenství při případném zpracování posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
-spolupracuje s dozorovým úřadem (ÚOOU) a působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad
Návrh usnesení č. 17/17/2017
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k jednání se svazkem DANÍŽ o společném pověřenci pro ochranu osobních údajů.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 17/17/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 18
Změna účelu úvěru č. 11072/16/LCD na výstavbu infrastruktury (realizace chodníků)
Projektovou dokumentaci na chodníky zpracovanou v rámci stavby „ II/413, III/41316 Těšetice, průtah Krajský úřad
Jihomoravského kraje označil v rozporu s koncepcí BESIP JMK a nedoporučil jako podklad k žádosti na poskytnutí finančních
prostředků z programu SFDI. Je třeba ji přepracovat dle podmínek k podání žádosti. Oslovené firmy přepracování projektu
odmítly z důvodu zaneprázdnění. Projekt bude přepracován až v roce 2018, takže se bude moci podat žádost o dotaci až v říjnu
2018. Z tohoto důvodu by bylo možné požádat Českou spořitelnu o poskytnutí zbývající částky 3.519.406,19 Kč ze Smlouvy o
úvěru č. 11072/LCD, který obec získala v roce 2016 na „Projekt 3“ spočívající ve výstavbě infrastruktury v obci Těšetice. Obec
nadále bude využívat pro prostory úřadu stávající prostory v mateřské škole. Obecní jídelna se zatím nebude stěhovat, současné
prostory jsou dostačující.

Návrh usnesení č. 18/17/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje částku 3.519.406,19 Kč ze Smlouvy o úvěru č. 11072/16/LCD vyčerpat na „Projekt 3“
spočívající ve výstavbě infrastruktury v obci Těšetice. Obec nadále bude využívat pro prostory úřadu stávající prostory v
mateřské škole. Obecní jídelna se zatím nebude stěhovat, současné prostory jsou dostačující.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 18/17/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 19
Návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 – 2020 (MŠ Těšetice)
Starostka předložila návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 – 2020 (MŠ Těšetice).
2018
2019
2020
Výnosy
Příspěvek na provoz – zřizovatel
250.000,-250.000,-250.000,-Dotace ze SR- MŠMT
1.220.000,-1.240.000,-1.260.000,-Vlastní činnost (školné, použití fondu)
120.000,-120.000,-60.000,-CELKEM
1.590.000,-1.610.000,-1.570.000,-Náklady
Provozní náklady celkové
250.000,-250.000,-250.000,-Přímé náklady na vzdělávání ze SR
1.220.000,-1.240.000,-1.260.000,-Náklady vlastní činnost
120.000,-120.000,-60.000,-CELKEM
1.590.000,-1.610.000,-1.570.000,-Návrh usnesení č. 19/17/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje Mateřské škole Těšetice, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled
rozpočtu na období 2019-2020 v předloženém znění.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 19/17/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 20
Žádost o odkoupení obecního pozemku (L.K.)
Starostka seznámila zastupitele se žádostí o odkoupení obecního pozemku o celkové rozloze 78m2 parc.č. 709/13.
Po diskusi zastupitelů, byla žádost zamítnuta.
Návrh usnesení č. 20/17/2017
Zastupitelstvo obce zamítá odkoupení části obecního pozemku parc.č. 709/13 z důvodu dopravní obslužnosti.
Hlasování : pro – 4 , proti – 0
Usnesení č. 20/17/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 1 – Mgr. Bezrouková

Bod č. 21
Smlouva o zajištění odborného individuálně vzdělávacího programu č.4122017
Starostka seznámila zastupitele se Smlouvou o zajištění odborného individuálního vzdělávacího programu č.4122017 mezi obcí
Těšetice a UKZ.CZ s.r.o. zastoupenou Ing. Bc. Lenkou Zábojovou . Předmětem smlouvy je zabezpečení a zajištění odborného
individuálnío vzdělávacího programu pro účetní obce v rozsahu 30 hodin prezenčně pro účetní obce p. B. Harantovou.
Dohodnutá cena odborného individuálního vzdělávání včetně všech souvisejících služeb činí 1.500,-- Kč/hod.. Toto vzdělávání
bylo schváleno na zasedání zastupitelstva 8.11.2017.
Návrh usnesení č. 21/17/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zajištění odborného individuálního vzdělávacího programu č.4122017 mezi obcí
Těšetice zastoupenou Mgr. Janou Bezroukovou a UKZ.CZ s.r.o. zastoupenou Ing. Bc. Lenkou Zábojovou v předloženém znění
a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.

Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 21/17/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 22
Dohoda o náhradě Individuálního vzdělávacího programu u společnosti UKZ
Starostka informovala zastupitele o dohodě mezi Zaměstnavatelem : Obcí Těšetice a zaměstnancem: účetní obce p. Bohumilou
Harantovou o náhradě individuálního vzdělávacího programu u společnosti UKZ při ukončení pracovního poměru na základě
výpovědi ze strany zaměstnance.
Návrh usnesení č. 22/17/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o náhradě individuálního vzdělávacího programu u společnosti UKZ při ukončení
pracovního poměru na základě výpovědi zaměstnance mezi obcí Těšetice zastoupenou Mgr. Janou Bezroukovou a Bohumilou
Harantovou v předloženém znění a pověřuje starostku k podpisu dohody.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 22/17/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 23
Rozpočtové opatření č.14/2017
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 14/2017
Příjmy
Výdaje
Rozdíl
Financování

151.200,-151.200,-0,-12.000.000,--

Návrh usnesení č. 23/17/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2017.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 23/17/2017 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 24
Pozvánka na jednání valné hromady 19.12.2017 (VAK Znojemsko)
Starostka informovala zastupitele obce o konání valné hromady VAK Znojemsko, která se koná dne 9.12.2017 v 08:30 hod.
v zasedací místnosti Městského úřadu ve Znojmě, nám. Armády 8.
Návrh usnesení č. 24/17/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Pozvánku na jednání valné hromady Zájmového sdružení VAK Znojemsko.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 24/17/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 25
Smlouva s hudební skupinou KLAXON (Těšetický košt 2018)
Starostka předložila zastupitelům znění smlouvy s hudební skupinou Klaxon na provedení hudební produkce na obecní akci
Těšetický Košt 2018, dne 10.03.2018 od 20.00 hod. do 02.00 hod., předběžná cena Kč 12.600,--.
Návrh usnesení č. 25/17/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu s hudební skupinou KLAXON o provedení hudební produkce na Těšetickém koštu
2018 v předloženém znění a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.

Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 25/17/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 26
Smlouva o právu k provedení stavby (M.B.)
Starostka předložila zastupitelům smlouvu o právu k provedení stavby mezi smluvními stranami vlastník nemovitosti: Bezega
Michal a Obec Těšetice, jako stavebník. Obě strany uzavírají smlouvu o právu k provedení stavbě na umístění zařízení
pouličního osvětlení, včetně kabelových rozvodů dle přiloženého návrhu: parc.č. 387/21 cca 50m kabelu, parc.č. 3344 svítidlo
VO na stožáru 6m.
Návrh usnesení č. 26/17/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o právu k provedení stavby mezi obcí Těšetice zastoupenou Mgr. Janou Bezroukovou a
Michalem Bezegem v předloženém znění a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 5 , proti – 0
Usnesení č. 26/17/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 27
Smlouva o právu k provedení stavby (V.L. a V.D.)
Starostka předložila zastupitelům smlouvu o právu k provedení stavby mezi smluvními stranami vlastník nemovitosti: SJM Bc.
Vyklický Leoš a Vyklická Dana a Obec Těšetice, jako stavebník. Obě strany uzavírají smlouvu o právu k provedení stavby na
umístění zařízení pouličního osvětlení, včetně kabelových rozvodů dle přiloženého návrhu: parc.č. 4012/2 cca 10m kabely .
Návrh usnesení č. 27/17/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o právu k provedení stavby mezi obcí Těšetice zastoupenou Mgr. Janou Bezroukovou a
Vyklickým Leošem a Vyklickou Danou v předloženém znění a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 5 , proti – 0
Usnesení č. 27/17/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 28
Smlouva o právu k provedení stavby (PB Land energy CZ, s.r.o.)
Starostka předložila zastupitelům smlouvu o právu k provedení stavby mezi smluvními stranami vlastník nemovitosti: PB Land
energy CZ, s.r.o. a Obec Těšetice, jako stavebník. Obě strany uzavírají smlouvu o právu k provedení stavby na umístění
zařízení pouličního osvětlení, včetně kabelových rozvodů dle přiloženého návrhu: parc.č. 4383 cca 20m kabely .
Návrh usnesení č. 28/17/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o právu k provedení stavby mezi obcí Těšetice zastoupenou Mgr. Janou Bezroukovou a
PB Land energy CZ, s.r.o. zastoupenou Bc. Patrikem Svobodou v předloženém znění a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 5 , proti – 0
Usnesení č. 28/17/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 29
Žádost o povolení zřízení sjezdu na komunikaci (J.P. a P.P.)
Starostka předložila zastupitelům žádost o povolení zřízení sjezdu na komunikaci z pozemku parc.č. 364/5 přes obecní
pozemek parc.č. 143/6 dle předloženého návrhu v rámci stavby průtahu obcí.
Návrh usnesení č. 29/17/2017
Zastupitelstvo obce povoluje manželům Jiřímu a Pavlíně Polickým zřízení sjezdu na komunikaci z pozemku par.č. 364/5 přes
obecní pozemek parc.č. 143/6 dle předloženého návrhu.

Hlasování : pro – 5 , proti – 0
Usnesení č. 29/17/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 30
Žádost o povolení zřízení sjezdu na komunikaci (obec)
Starostka informovala zastupitele o potřebě zaslání žádosti na SUS Znojmo o zřízení sjezdu z obecního pozemku parc.č. 73/1
na komunikaci v rámci stavby průtahu obcí.
Návrh usnesení č. 30/17/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti obce Těšetice na SUS JMK, pobočka Znojmo o povolení zřízení sjezdu na
komunikaci z obecního pozemku parc.č. 73/1.
Hlasování : pro – 5 , proti – 0
Usnesení č. 30/17/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 31
Žádost o povolení opravy vedení splaškové kanalizace (B.P.)
Starostka předložila žádost o povolení opravy splaškové kanalizace z domu č.p. 10 na obecním pozemku parc.č. 4220 z důvodu
havárie potrubí.
Návrh usnesení č. 31/17/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje opravu vedení splaškové kanalizace Bohumile Pikolové přes obecní pozemek č.parc. 4220
z důvodu havárie. Pozemek bude po realizaci uveden do původního stavu.
Hlasování : pro – 5 , proti – 0
Usnesení č. 31/17/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 32
Žádost o zrušení nájemní smlouvy ( M.Z.)
Starostka předložila zastupitelům žádost o zrušení nájemní smlouvy na parc.č. 4113 o výměře 56m2 a parc.č. 4114 o výměře
969m2.
Návrh usnesení č. 32/17/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost Marcely Zimmermannové o ukončení nájemní smlouvy na pronájem obecních
pozemků parc.č. 4113 o výměře 56m2 a parc.č. 4114 o výměře 969m2 ke dni 31.12.2017, dle podmínek uzavřené nájemní
smlouvy.
Hlasování : pro – 5 , proti – 0
Usnesení č. 32/17/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 33
Závěrkový list č. EL – 20171115-1008-101
Zastupitelé byli seznámeni se závěrkovým listem č. EL – 20171115-1008-101 pro burzovní obchody se silovou elektřinou v
rámci sdružených služeb dodávky elektřiny. Vysoutěžený dodavatel CENTROPOL ENERGY a.s. a odběratel Obec Těšetice na
dodávky elektřiny v období od 1.1.2018 – 31.12.2018.
Návrh usnesení č. 33/17/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrkový list pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb
dodávek elektřiny.
Hlasování : pro – 5 , proti – 0
Usnesení č. 33/17/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 34
Závěrkový list č. PL – 20171115-820-85
Zastupitelé byli seznámeni se závěrkovým listem č. PL – 20171115-820-85 pro burzovní obchody s plynem v rámci
sdružených služeb dodávky plynu. Vysoutěžený dodavatel Pražská plynárenská, a.s. a odběratel Obec Těšetice na dodávky
zemního plynu v období od 1.1.2018 – 31.12.2018.
Návrh usnesení č. 34/17/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrkový list pro burzovní obchody na dodávku plynu v rámci sdružených služeb
dodávek plynu.
Hlasování : pro – 5 , proti – 0
Usnesení č. 34/17/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Diskuse:
Mgr. Bezrouková
- od 18.12.2017 uzavřena Jídelna a MŠ
- dne 27.12.2017 Vánoční koncert v kostele v Těšeticích od 18.00 hod.
- dne 20.01 2018 Obecní ples
- průtah obcí – kontrolní dny jsou po 14dnech, do 20.12.2017 budou pracovat, pokračování od 03.01.2018
kope se zatím kanalizace, musí vše zasypat, protože lidi jezdí do zákazu
- odpady se zatím vyváží beze změn
- v jídelně byla nahlášena pojistná událost – popadané křidlice - vítr
- SUS by měla sypat i silnici na Suchohrdly
- J.Žižka zatřídil dokumenty za rok 2015 a 2016, revize bude provedena až v roce 2018
- Náhradní výsadba za pokácené stromy naproti Žižkům – doplnit o stromy naši výsadbu alejí (chybí 12
stromů)
- oprava topení ve sportovním areálu – bude řešeno na zasedání v lednu
Ing. Krejčí – jsou občané, kteří dají kontejner doprostřed silnice
- řidiči nerespektují dopravní značení
Večeřa – fotbalisti mají nepořádek kolem kontejneru na trávu
Žižka

- poděkování dětem z MŠ za vystoupení u Vánočního stromku
- poděkování všem, kteří připravili čertovské vystoupení na hřišti
- Jubilanti

Starostka ukončila po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 21.00 hodin.

V Těšeticích dne 13.12.2017

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

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

