ZÁPIS
o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,
konaného dne 27. 1. 2017 v Těšeticích
Starosta obce zahájil zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen „zastupitelstvo “) v 17,00 hod. a všechny
přivítal.
Bod č. 1
Technický bod
Starosta konstatoval, 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
konstatoval, že program je doplněn o další body č. 25 – 31
25. Žádost o projednání v zastupitelstvu obce Těšetice (VL)
26. Žádost o navýšení provozních prostředků pro počet 25 dětí – MŠ
27. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Gasnet, Gridservices
28. Hospodaření obce Těšetice k 31.12.2016
29. Odstoupení z funkce starosty obce Těšetice
30. Volba starosty obce
31. Volba místostarosty obce

a že je přítomno 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni:

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

Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté:
Zapisovatelem byla jmenována Ing. Libuše Krejčová
Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací
místnosti.
Starosta vyzval 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 – 7 , proti –
Usnesení bylo schváleno.

0

, zdržel se –

0

Starosta přednesl návrh programu zasedání ke schválení s tím, že body č. 29 – 31 bude projednán před bodem
č.2
1. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání zastupitelstva obce)
2. Kontrola plnění usnesení
3. Projednání průběhu stavby KD – víceúčelové zařízení - I. etapa
4. Schválení dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. 022/2016 (Atlanta a.s.)
5. Informace z jednání valné hromady Zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko
6. Informace z jednání valné hromady Svazku znojemských vinařských obcí Daníž
7. Rozpočtové opatření 01/2017
8. Projednání cenové nabídky za zpracování interiéru víceúčelového zařízení
9. Předložení cenové nabídky dopravního řešení – zpom. retardéry (Urb.)
10. Předložení nápravných opatření k zjištěným nedostatkům kontrolou z MV ČR
11. Revokace usnesení zastupitelstva č. 14/05/2015
12. Revokace usnesení zastupitelstva č. 09/06/2015
13. Zpráva finančního výboru
14. Předložení nápravných opatření k zjištěným nedostatkům kontrolou z JMK
15. Nové řešení směny pozemků p.č. 3996 a p.č. 4021
16. Žádost o možnost výsadby
17. Žádost o koupi stavebního pozemku pro trvalé bydlení v obci Těšetice
18. Žádost o písemné sdělení důvodu zamítnutí žádosti
19. Žádost o finanční příspěvek na pořádání masopustu SDH Těšetice
20. Žádost o podání dotace – MŠ
21. Projednání pořízení fotoaparátu pro obecní účely
22. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
23. Projednání nabídky – „Monitor Obecní samospráva + Codexis obec – online“
24. Žádost o projednání v zastupitelstvu obce Těšetice (KN)
25. Žádost o projednání v zastupitelstvu obce Těšetice (VL)
26. Žádost o navýšení provozních prostředků pro počet 25 dětí – MŠ
27. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Gasnet, Gridservices
28. Hospodaření obce Těšetice k 31.12.2016
29. Odstoupení z funkce starosty obce Těšetice
30. Volba starosty obce
31. Volba místostarosty obce
32. Diskuse

Usnesení č. 1/01/2017
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 1/01/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 29
Odstoupení z funkce starosty obce Těšetice
Jindřich Žižka předložil zastupitelstvu písemné odstoupení z funkce starosty obce Těšetice ze zdravotních a
pracovních důvodů. Nadále zůstane členem zastupitelstva.
Ing. Zdeněk Nekula poděkoval Jindřichu Žižkovi za činnost starosty a vyzdvihl kladné příklady (vnitřní úpravy a
stavba pergoly v MŠ, zastřešení terasy a výměna oken ve sportovním areálu, výměna oken a dveří v obecním úřadě
a v MŠ, téměř hotový sál a sociální zařízení v kulturním domě.
Návrh usnesení č. 29/01/2017
Zastupitelstvo bere na vědomí odstoupení Jindřicha Žižky z funkce starosty obce.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 29/01/2017 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 30
Volba starosty obce Těšetice
Ing. Zdeněk Nekula navrhl zvolit do funkce starosty Mgr. Janu Bezroukovou, která návrh přijala. Před
hlasováním byla dána možnost ostatním zastupitelům navrhnout další kandidáty. Další návrh nebyl předložen.
Návrh usnesení č. 30/01/2017
Zastupitelstvo schvaluje Mgr. Janu Bezroukovou do funkce starosty obce Těšetice.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 30/01/2017 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 31
Volba místostarosty obce Těšetice
Mgr .Jana Bezrouková navrhla zvolit do funkce místostarosty Jindřicha Žižku, který návrh přijal. Před
hlasováním byla dána možnost ostatním zastupitelům navrhnout další kandidáty. Další návrh nebyl předložen.
Návrh usnesení č. 31/01/2017
Zastupitelstvo schvaluje Jindřicha Žižku do funkce místostarosty obce Těšetice.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 31/01/2017 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 2
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelé byli seznámeni s kontrolou plnění zastupitelstva ze dne 14.12.2016
Kontrola plnění usnesení zasedání zastupitelstva ze dne 14.12.2016
Žádost o prodej pozemku parc.č. 3109 – písemná odpověď nezaslána
Smlouva o smlouvě budoucí ( do 31.12.2016) - podepsána dne 30.12.2016
Žádost o prodej pozemku parc.č.3129 a pozemku parc.č.3130 – písemná odpověď nezaslána
Smlouva o smlouvě budoucí ( do 31.12.2016) – zatím nepodepsána
Stížnost na opakované pálení trávy a větví – písemná odpověď nezaslána, místostarostka projednala dne
2.1.2017
Žádost o dotaci z rozpočtu obce v roce 2016 (TJ, do 31.12.2016) – písemná odpověď s žádostí o dodání
vyúčtování TJ za rok 2016 nezaslána
Žádost o povolení k připojení kanalizace a vodovodu p.č. 238 – písemná odpověď nezaslána
Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12197805(do 31.12.2016) –
datum podpisu smlouvy neznáme
Projednání a schválení návrhu interiéru víceúčelového zařízení (KD ) - recenze na firmu Markdesign dodány
dne 3.1.2017 a odeslány místostarostkou zastupitelům na emailové adresy
Smlouva o sdružených službách dodávky plynu (I.E., do 31.12.2016) – datum podpisu smlouvy 24.11.2016
Schválení smlouvy č. 921/2016 „II/413, III/41316 Těšetice průtah (do 31.12.2016) – datum podpisu smlouvy
neznáme
Žádost o schválení přijetí sponzorského daru pro MŠ Těšetice – písemná odpověď nezaslána
Písemná reklamace stavby krbové vložky ve sportovním areálu a provedení revize krbové vložky (do
31.12.2016) – reklamace nevyřízena, revize neobjednána

Písemná reklamace střechy víceúčelového zařízení (do 31.12.2016) – reklamace poslána emailem 20.12.2016
Návrh usnesení č. 2/01/2017
Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 2/01/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 3
Projednání průběhu stavby KD – víceúčelové zařízení - I. Etapa
Zastupitelé provedli kontrolu víceúčelového zařízení.
Zastupitelům bylo sděleno, že v prostoru stávajícího baru není okno, takže je zde třeba provést odvětrání. Cena
těchto víceprací je 10 000,- Kč bez DPH.
Dále bylo sděleno, že je třeba provést odtok vody a odbagrování zeminy od víceúčelového zařízení.
V úterý 31.1.2017 v 16:30 hodin bude předávací/přejímací řízení dokončené stavby.
Návrh usnesení č. 3/01/2017
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o průběhu stavby KD – víceúčelového zařízení I.etapy a schvaluje
realizaci odvětrání prostoru baru v ceně do 10 000,- Kč bez DPH.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0 –
Usnesení č. 3/01/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
Schválení dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. 022/2016 (Atlanta a.s.)
Zastupitelé byli seznámeni s dodatkem č.3, který prodlužuje termín dodávky a montáž parket, obložek a
vnitřních dveří do 30.4.2017.
Návrh usnesení č. 4/01/2017
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 022/2016 uzavřenou mezi obcí Těšetice a fa Atlanta
a.s. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 4/01/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 5
Informace z jednání valné hromady Zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko
Zastupitelé byli seznámeni s informacemi z jednání valné hromady. V roce 2017 bude vodné navýšeno o 1,- Kč
na 42,- Kč, stočné 35,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení č. 5/01/2017
Zastupitelstvo bere na vědomí informace z jednání valné hromady VaK Znojemsko.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 5/01/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Informace z jednání valné hromady Svazku znojemských vinařských obcí Daníž
Zastupitelé byli seznámeni s informacemi z jednání valné hromady. Žádosti na kompostéry a štěpkovače se
odložily na jaro 2017. Členský poplatek za rok 2017 je 10,- Kč na obyvatele = 5 900,- Kč.

Návrh usnesení č. 6/01/2017
Zastupitelstvo bere na vědomí informace z jednání valné hromady Svazku znojemských vinařských obcí Daníž
a schvaluje členský příspěvek ve výši 5 900,- Kč
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 6/01/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 7
Rozpočtové opatření č. 1/ 2017
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtového opatření č. 1 / 2017.
Příjmy – zvýšení 416 100,-- Kč
Výdaje – zvýšení 416 100,-- Kč
Financování – zvýšení 0,--Kč
Návrh usnesení č. 7/01/2017
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.1/2017.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 7/01/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Projednání cenové nabídky za zpracování interiéru víceúčelového zařízení
Firma Markdesign, která zpracovává návrh na vybavení interiéru víceúčelového zařízení předkládá cenovou
nabídku za zpracování projektu. Částka je 35 000,- Kč. Zároveň byly zaslány některé návrhy zpracovávané touto
firmou. Je třeba zajistit i položkový rozpočet.
Návrh usnesení č. 8/01/2017
Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku na zpracování interiéru víceúčelového zařízení
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 8/01/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 9
Předložení cenové nabídky dopravního řešení – zpom. retardéry (Urb.)
Firma URBANIA předložila cenovou nabídku na dopravní řešení – 2 zpomalovací retardéry v ulici k přehradě
na základě jednání s dopravním inspektorátem. Zároveň je třeba zajistit písemné vyjádření odboru dopravy.
Návrh usnesení č. 9/01/2017
Zastupitelstvo schvaluje zřízení dopravního řešení v ulici k přehradě instalací 2ks zpomalovacích retardérů od
firmy Urbania
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 9/01/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 10
Předložení nápravných opatření k zjištěným nedostatkům kontrolou z MV ČR
Zastupitelé byli seznámeni s nápravnými opatřeními k zjištěným nedostatkům kontrolou ze dne 26.10.2016
Návrh usnesení č. 10/01/2017
1. Obecní úřad zajistí Povinné informace zveřejněné v rámci předepsaného souboru na www.tesetice.cz,
aby byl kompletní a plně korespondoval se závazně předepsanou strukturou podle prováděcí vyhlášky
č. 442/2006 Sb. § 5 odst. 1 a 2 InfZ
Zodpovídá účetní, kontroluje starosta

2.

Obec Těšetice zajistí, aby výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací za předchozí
rok byla zveřejněna do 1. března následujícího roku dle § 18 odst. 1 InfZ
Zodpovídá účetní, kontroluje starosta

Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 10/01/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 11
Revokace usnesení zastupitelstva č. 14/05/2015
V květnu 2015 byl vyvěšen záměr na směnu pozemků parc.č.3996/2 a části parc.č.4021 a odkoupení zbývající
části pozemku parc.č. 4021. V červnu 2015 byla dle tohoto záměru schválena smlouva k podpisu. Doposud
nedošlo k realizaci. Obec jevila aktivní přístup, ale druhá strana nereagovala. Proto dochází ke zrušení záměru i
smlouvy.
Návrh usnesení č. 11/01/2017
Zastupitelstvo schvaluje revokaci usnesení zastupitelstva č. 14/05/2015.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 11/01/2017 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 12
Revokace usnesení zastupitelstva č. 09/06/2015
V květnu 2015 byl vyvěšen záměr na směnu pozemků parc.č.3996/2 a části parc.č.4021 a odkoupení zbývající
části pozemku parc.č. 4021. V červnu 2015 byla dle tohoto záměru schválena smlouva k podpisu. Doposud
nedošlo k realizaci. Obec jevila aktivní přístup, ale druhá strana nereagovala. Proto dochází ke zrušení záměru i
smlouvy.
Návrh usnesení č. 12/01/2017
Zastupitelstvo schvaluje revokaci usnesení zastupitelstva č. 09/06/2015
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 12/01/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 13
Zpráva finančního výboru
Finanční výbor provedl 15.12.2016 v mateřské škole kontrolu hospodaření za období 1.1. – 31.10.2016. Nebyly
zjištěny nedostatky.
Návrh usnesení č. 13/01/2017
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu finančního výboru.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 13/01/2017 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 14
Předložení nápravných opatření k zjištěným nedostatkům kontrolou z JMK
Zastupitelé byli seznámeni s nápravným opatřením zjištěných při kontrole dne 3.11.2016.
Návrh usnesení č. 14/01/2017
1. Obec zajistí, aby již nedošlo k pochybení v porušení ustanovení § 13 odst. 1 dle zákona č. 420/2004 o
přezkoumávání a podávala zprávu o přezkoumání nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy.
2.

Obec zajistí, aby již nedošlo k pochybení v porušení ustanovení § 13 odst. 2 dle zákona č. 420/2004 o
přezkoumávání a podávala zprávu o přezkoumávání a uváděla lhůtu, do které podá příslušnému

přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě uvedenou zprávu
zaslal.
3.

Obec zajistí, aby postupovala v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetní
jednotky účtují podvojnými zápisy.

4.

Obec zajistí, aby byla provedena oprava zůstatků účtu, týkající se mezd (doklad. č. 610082)

Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 14/01/2017 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 15
Nové řešení směny pozemků p.č. 3996 a p.č. 4021
Na základě jednání mezi obcí Těšetice a panem Jančurem Františkem ohledně pozemků a vypořádání v lokalitě
na Královské bylo navrženo uzavřít tuto situaci zrušením stávajícího a přistoupení na nové řešení.
Návrh usnesení č. 15/01/2017
Zastupitelstvo schvaluje návrh záměru na směnu pozemků p.č. 3996/3 o výměře 298m2 a p.č. 4021 o výměře
298m2 a zbývající výměru pozemku p.č. 4021 tj. 492m2 odkoupí Obec Těšetice za celkovou cenu 96.038,40 Kč
(195,20 Kč/m2).
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 15/01/2017 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 16
Žádost o možnost výsadby
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o schválení výsadby tújí na soukromém pozemku, který sousedí s obecním
pozemkem.
Návrh usnesení č. 16/01/2017
Zastupitelstvo schvaluje možnost výsadby thújí kolem plotu pro p. Blechu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 16/01/2017 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 17
Žádost o koupi stavebního pozemku pro trvalé bydlení v obci Těšetice
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o koupi stavebního pozemku v obci Těšetice pro trvalé bydlení.
Návrh usnesení č. 17/01/2017
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o koupi stavebního pozemku pro p. Jansy k trvalému bydlení v obci
Těšetice a pověřuje starostu obce k dalšímu projednání.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 17/01/2017 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 18
Žádost o písemné sdělení důvodu zamítnutí žádosti
Paní Helena Otáhalová žádá o písemné sdělení důvodu zamítnutí žádosti odkoupení obecního pozemku parc.č.
4278.
Návrh usnesení č. 18/01/2017
Prodej pozemku byl zamítnut bez udání důvodu.

Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 18/01/2017 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 19
Žádost o finanční příspěvek na pořádání masopustu SDH Těšetice
SDH Těšetice žádá o finanční příspěvek ve výši 6 000,- Kč na pořádání masopustu.
Návrh usnesení č. 19/01/2017
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek na pořádání masopustu pro SDH Těšetice
ve výši Kč 6000,--Kč.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 19/01/2017 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 20
Žádost o podání dotace – MŠ
Paní ředitelka MŠ Pavlína Velebová žádá zastupitelstvo obce o podání dotace z rozpočtu JMK na pořízení
kuchyňské linky do výdejny stravy v mateřské škole, nové osvětlení a stavební úpravy dle doporučení Krajské
hygienické stanice Znojmo.
Návrh usnesení č. 20/01/2017
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje, Program rozvoje venkova
pro MŠ Těšetice.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 20/01/2017 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 21
Projednání pořízení fotoaparátu pro obecní účely
Zastupitelstvo bylo seznámeno s cenovou nabídkou na nákup fotoaparátu pro obecní účely.
Návrh usnesení č. 21/01/2017
Zastupitelstvo schvaluje pořízení fotoaparátu pro obecní účely do výše Kč 10.000,-- bez DPH.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 21/01/2017 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 22
Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Spolek Lungta žádá o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Návrh usnesení č. 22/01/2017
Zastupitelstvo zamítá připojení obce Těšetice k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 22/01/2017 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 23
Projednání nabídky – „Monitor Obecní samospráva + Codexis obec – online“
Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou zpracování obecní samosprávy online. Využívá to 60% obcí, např.
Hodonice, Znojmo, Únanov.
Návrh usnesení č. 23/01/2017
Zastupitelstvo bere na vědomí projednání nabídky.

Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 23/01/2017 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 24
Žádost o projednání v zastupitelstvu obce Těšetice (KN)
Klára Nováková, která zakoupila s Martinem Trávníčkem obecní pozemek, parc.č.3109 žádá o projednání, jak
bude řešeno zaměření pozemku, přípojka vody, do budoucna přípojka kanalizace a jednání s panem Květoněm
Františkem.
Návrh usnesení č. 24/01/2017
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost Kláry Novákové a pověřuje starostu k přípravě dalších podkladů.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 24/01/2017 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 25
Žádost o projednání v zastupitelstvu obce Těšetice (V + M)
Ladislav Večeřa a Petra Muranská, kterým byla na zastupitelstvu v prosinci schválena smlouva o prodeji
pozemků parc.č.3129, 3130, smlouvu stále nepodepsali a žádají k projednání některé body smlouvy. Dále chtějí
řešit zaměření pozemku, inženýrské sítě, věcné břemeno, do budoucna přípojka kanalizace.
Návrh usnesení č. 25/01/2017
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost Ladislava Večeře a Petry Muranské a pověřuje starostu k přípravě dalších
podkladů.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 25/01/2017 bylo schváleno.

, zdržel se –1 (Večeřa)

Bod č. 26
Žádost o navýšení provozních prostředků pro počet 25 dětí – MŠ
Paní ředitelka MŠ žádá o navýšení provozních prostředků o 10 000,- (na 1 dítě), jelikož má od 1. ledna 2017
zapsaných 25 dětí.
Návrh usnesení č. 26/01/2017
Zastupitelstvo schvaluje navýšení provozních prostředků o 10.000,-- Kč pro MŠ Těšetice.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 26/01/2017 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 27
Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Gasnet, Gridservices
Zastupitelstvo bylo seznámeno se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, která v průtahu obcí
v rámci plánované rekonstrukce zajistí přeložku plynu.
Návrh usnesení č. 27/01/2017
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Těšetice zastoupenou
Mgr. Janou Bezroukovou a fa Gasnet, s.r.o. zastoupenou na základě plné moci fa Gridservices, s.r.o. zastoupenou
Jiřím Navrátilem a Bohumilou Vítamvásovou v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 27/01/2017 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 28
Hospodaření obce Těšetice k 31.12.2016
Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce.
Hlavní činnost v Kč
Příjmy 8 033 202,88
Výdaje 8 335 169,94
Rozdíl
- 301 967,06
Hospodářská činnost v Kč
Příjmy 2 803 513,13
Výdaje 2 815 990,99
Rozdíl
- 12 477,86
Peněžní zůstatek na účtu obce: ČS Znojmo 4 409 675, 44 Kč
ČNB Brno
216 476,15 Kč
Celkem zůstatek účtu obce
Peněžní zůstatek na účtu HČ:

4 626 151,59 Kč
457 099,63 Kč

Zůstatky úvěrových účtů v Kč
1.úvěrový účet
2.úvěrový účet
3.úvěrový účet
4.úvěrový účet
7 370 942,81 Kč
Celkem úvěrové účty: 7 370 942,81 Kč
Návrh usnesení č. 28/01/2017
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce k 31.12.2016.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 28/01/2017 bylo schváleno.

, zdržel se –0

Bod č. 32
Diskuse
Bezrouková
 Jubilanti
 Dětský karneval 18.2. od 15:00 v Hostinci U Vlků
 Masopust 25.2.
 Audit obce 28.2.
 Tříkrálová sbírka Znojemsko 2 016 318,- Kč, Těšetice 17 455,- Kč
 Informace Policie ČR o vyšetřování v obci od 1.1. – 31.12.2016 ( 5 trestných činů, 7 přestupků, 84
přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích)
Večeřa
 Objednat odpadkový koš ke koupališti a doplnit sáčky

Krejčí

Žižka


Návrh zákona – obce se nesmí zadlužovat nadměrně (přes 60%, dluhová služba), je třeba to zjistit
v zákoně
Ing.Komůrka – krajský ředitel SUS

Worbis





Je třeba pořídit kompresor do obecní dílny
Bezrouková: Dobře, přichytej cenovou nabídku.
Obecní pracovníci nemají zázemí, je třeba na to myslet do budoucna
Žižka: využít místnost vedle dílny

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 20:20 hodin.
V Těšeticích dne 27. 1. 2017

--------------------------------Mgr. Jana Bezrouková
starosta obce

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

