
Z Á P I S  
o průběhu  zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 8. 3. 2017 v Těšeticích 

  
Starostka obce zahájila zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen „zastupitelstvo “) v 18,00 hod. a všechny 

přivítala. 

Ihned po zahájení Zastupitelstva obce Těšetice navštívili obecní úřad Martin Trávníček a Klára Nováková za 

účelem zjištění kupní ceny stavebního pozemku a informací s tímto souvisejících.  

 

  

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. Dále 

konstatovala, že z programu byly staženy body 22 a 26 a  program byl doplněn o další body č. 27 a 28 

 

27. Žádost o oplocení pozemku 

28. Písemné sdělení zastupitelstvu obce Těšetice 

 

a že je přítomno  5  členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.  

  

Přítomni: Ing. Libuše Krejčová, Ladislav Večeřa, Mgr. Jana Bezrouková, Pavel Worbis,  

                                Ing. Miroslav Krejčí - účasten od 18.20 hodin 

                              

Omluveni:             Ing. Zdeněk Nekula, Jindřich Žižka    

 

Nepřítomni:   

  

Hosté:     Martin Trávníček, Klára Nováková 

       

Zapisovatelem  byla jmenována Ing. Libuše Krejčová 

  

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 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           

Ladislava Večeřu a Pavla Worbise. 

 

Hlasování : pro –   5     , proti –     0        , zdržel se –     0        

Usnesení bylo schváleno. 

                                                                                                 

  

 

Starostka přednesla návrh programu zasedání ke schválení.  

 

 

 1. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení  

     programu zasedání zastupitelstva obce)  

2. Kontrola plnění usnesení 

3. Rozpočtové opatření č. 3/2017 

4. Hospodaření obce k 31. 1. 2017 

5. Žádost o vyjádření ke stavbě energetického díla pro stavební řízení 

6. Návrh na uzavření smlouvy č. 1030035305/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 



7. Návrh na uzavření smlouvy č. 1030033132/001  o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

8. Zařazovací protokol č. 1 - 7/2017 

9. Předání majetku obce pro funkci starosty obce 

10. Změna v usnesení č. 3/11/2014 

11. Stížnost na cestu ke hřbitovu 

12. Podání žádosti na pracovní příležitosti v rámci VPP 

13. Návrh na uzavření smlouvy  o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

14. Informace z jednání o odstranění obecního odpadu na pozemku parc. č. 3250 

15. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Těšetice, okres Znojmo 

16. Vyřazení pohledávky 

17. Schválení neinvestičního příspěvku pro MŠ Těšetice pro rok 2017 

18. Informace z jednání na SUS Znojmo (průtah obcí) 

19. Cenová nabídka na stavební povolení akce "II/413, III/41316 Těšetice, Průtah - odstavná stání a           

      chodníky 

20. Revokace usnesení 8/12/2016 

21. Zrušení záměru na prodej pozemků parc. č. 3129 a 3130 ze dne 12. 8. 2014 

22. Záměr na prodej pozemku parc. č. 3129 a část stávajícího pozemku parc. č. 3130 

23. Zrušení záměru na pronájem nemovitosti část obecní budovy č. p. 13 hasičská zbrojnice 

24. Odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

25. Zrušení záměru na prodej pozemku parc. č. 3109 ze dne 12. 8. 2014 

26. Záměr na prodej pozemku parc. č. 3109 

27. Žádost o oplocení pozemku 

28. Písemné sdělení zastupitelstvu obce Těšetice 

29. Diskuse 

  

 

Usnesení č. 1/03/2017 

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

 

Hlasování : pro –   5      , proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/03/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 2 

 

Kontrola plnění usnesení 

Zastupitelé byli seznámeni s kontrolou plnění usnesení. 

 

Žádost o dotaci z rozpočtu JMK – žádost odeslána 24.2.2017 

 

Žádost o odstranění odpadu – písemná odpověď zaslána 3.3.2017 

 

Žádost o pokácení stromů – písemná odpověď zaslána 3.3.2017 

 

Projednání revize komínu a krbové vložky ve sportovním areálu – oznámení klubu TJ Těšetice zasláno 3.3.2017, 

písemná reklamace odeslána 3.3.2017 

 

Žádost o vyjádření ke stavbě energetického díla pro stavební řízení – písemná odpověď zaslána 3.3.2017 

 

Žádost o věcný dar do tomboly na školní ples ZŠ Prosiměřice 24. 2. 2017 – písemná odpověď zaslána 3.3.2017 

 

Žádost o převedení hospodářského výsledku do rezervního fondu – MŠ – písemná odpověď zaslána 3.3.2017 

 

Schválení doplnění usnesení č. 27/01/2017 – smlouva doplněna o věcné břemeno, osobně vyzvednuto 17.2.2017 

 

Schválení dohody o způsobu provedení údržby ochranného pásma – dohoda podepsána 16.2.2017 

 

Vytýčení pozemků parc. č. 3109, 3129, 3130 – objednáno u Ing. Pelanta Miloše, vytýčení proběhlo 2.3.2017 

 

Projednání nové cenové nabídky - (URBANIA) – objednávka odeslána 3.3.2017 



 

Žádost o možnost výsadby okrasných dřevin – písemná odpověď zaslána 3.3.2017 

 

Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP 2017-46507 – smlouva podepsána 

16.2.2017 

 

Žádost o povolení stavby – písemná odpověď zaslána 3.3.2017 

 

Návrh usnesení č. 2/03/2017 

Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. 

 

Hlasování : pro –   5     , proti –    0              , zdržel se – 0           

Usnesení č. 2/03/2017 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 3 

 

Rozpočtové opatření č. 3/2017 
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtového opatření  č. 3 / 2017.  

 

Příjmy –         snížení 443 500,-- Kč  

Výdaje –        snížení 443 500,-- Kč  

Financování –                        0,--Kč 

 

Návrh usnesení č.  3/03/2017  

 Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.3/2017.  

Hlasování : pro –  5     , proti –     0 –          , zdržel se – 0          

Usnesení č. 3/03/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 4 

 

Hospodaření obce k 31. 1. 2017 

Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce. 

Hlavní činnost v Kč  

Příjmy     729 098,10 

Výdaje    762 860,48 

Rozdíl    -  33 762,38 

Hospodářská činnost v Kč  

Příjmy     215 641,90  

Výdaje    257 697,56 

Rozdíl     - 42 055,66 

 

Peněžní zůstatek na účtu obce: ČS Znojmo  4 887 318,66 Kč  

                                                      ČNB Brno     225 794,55 Kč  

Celkem zůstatek účtu obce       5 113 113,21 Kč  



 

Peněžní zůstatek na účtu HČ:     402 308,92 Kč  

Zůstatky úvěrových účtů v Kč  

1.úvěrový účet        - 

2.úvěrový účet        -  

3.úvěrový účet        - 

4.úvěrový účet        7 864 989,81 Kč 

Celkem úvěrové účty:  7 864 989,81 Kč 

 

Návrh usnesení č.  4/03/2017 

Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce k 31.1.2017. 

 

Hlasování : pro –   5,           proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 4/03/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 5 

 

Žádost o vyjádření ke stavbě energetického díla pro stavební řízení 

Jedná se o přípojku k nízkému napětí pro Antonína Trávníčka, chtějí vyjádření obce k přípojce. 

Návrh usnesení č.  5/03/2017 

Zastupitelstvo schvaluje přípojku k NN Trávníček Antonín, číslo stavby 1030035305 dle přiložené 

dokumentace. 

Hlasování : pro –  5,           proti –     0           , zdržel se – 0        

Usnesení č. 5/03/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 6 

 

Návrh na uzavření smlouvy č. 1030035305/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
K přípojce k NN pro Antonína Trávníčka nebyly námitky, byla schválena, zastupitelstvu byl předložen  návrh 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s EONem.  

Věcné břemeno = kabelové vedení NN, za zřízení věcného břemene bude obci zaplacena částka 1 000,- Kč + 

DPH 

Návrh usnesení č.  6/03/2017 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. 1030035305/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON 

Distribuce, a.s. zastoupenou E.ON Česká republika, s.r.o. a obcí Těšetice a pověřuje starostku k podpisu 

smlouvy. 

Hlasování : pro –  5,           proti –     0           , zdržel se – 0        

Usnesení č. 6/03/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 7 

 

Návrh na uzavření smlouvy č. 1030033132/001  o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

Ivoši Kraizelovi byla na minulém zastupitelstvu schválena přípojka k nízkému napětí, zastupitelstvu byl 

předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s EONem. 



Věcné břemeno = kabelové vedení NN, za zřízení věcného břemene bude obci zaplacena částka 1 000,- Kč + 

DPH 

 

Návrh usnesení č.  7/03/2017 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. 1030033132/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON 

Distribuce, a.s. zastoupenou E.ON Česká republika, s.r.o. a obcí Těšetice a pověřuje starostku k podpisu 

smlouvy. 

Hlasování : pro –    5      , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 7/03/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 8 

 

Zařazovací protokol č. 1 - 7/2017 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazením do majetku obce: 

Č.1/2017 -  hliníkové schůdky, pořizovací cena 1296,-Kč 

Č.2/2017 – záložní disk, pořizovací cena 1611,57 Kč 

Č.3/2017 – tyčový mixér 600W s příslušenstvím, pořizovací cena 1031,40 Kč 

Č.4/2017 – počítač LYNX, pořizovací cena 10 786,78 Kč 

Č.5/2017 – telefon bezdrátový Gigaset C620, pořizovací cena 1 495,00 Kč 

Č.6/2017 – mobilní telefon HUAWEI včetně příslušenství, pořizovací cena 3 994,00 Kč 

Č.7/2017 – fotoaparát OLYMPUS TG4 Black, pořizovací cena 9990,00 Kč 

 

Návrh usnesení č. 8/03/2017 

Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokoly č.1 - 7/2017. 

Hlasování : pro –  5,          proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č. 8/03/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 9  

 

Předání majetku obce pro funkci starosty obce 
Jelikož stále neproběhlo předání majetku obce od Jindřicha Žižky starostce obce, bude mu navrženo, že bychom 

to společně provedli v termínu od 13.- 17.3. 2017. 

Návrh usnesení č. 9/03/2017 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o stále neprovedeném předání majetku obce Jindřichem Žižkou 

starostce obce Mgr.Janě Bezroukové. 

Hlasování : pro –   5        , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č.  9/03/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 10 

 

Změna v usnesení č. 3/11/2014 

Zastupitelstvu byla navržena změna v usnesení č. 3/11/2014, která se týká odměňování neuvolněných 

zastupitelů. Bylo navrženo, že Jindřichu Žižkovi bude vyplácená od 9.3.2017 – 30.4.2017 částka 0,- Kč za funkci 

neuvolněného místostarosty pro neplnění jeho povinností ve funkci místostarosty. 



Návrh usnesení č. 10/03/2017 
Zastupitelstvo schvaluje změnu v usnesení č. 3/11/2014, která se týká odměňování neuvolněných zastupitelů. 

Jindřichu Žižkovi bude vyplácená od 9.3.2017 – 30.4. 2017 částka 0,- Kč za funkci neuvolněného místostarosty 

pro neplnění jeho povinností ve funkci místostarosty. 

Hlasování : pro –    4    ,       proti –   0,             zdržel se – 1 (Worbis Pavel)          

Usnesení č. 10/03/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 11 

 

Stížnost na cestu ke hřbitovu 

Paní Dana Kahovcová si stěžuje na neupravenou cestu ke hřbitovu před pohřbem její maminky. Pracovníci obce 

měli nerovnosti této cesty do pátku před pohřbem zasypat. Jelikož v pátek pršelo, pan Smrčka nabídl, že cestu 

zasype až v sobotu dopoledne, aby to voda nesplavila. Paní Kahovcové to ale nebylo sděleno, tak si cestu v pátek 

odpoledne částečně zasypala. Pan Smrčka ji v sobotu dosypal. Přesto by zastupitelstvo mělo zvážit, co s cestou 

dál. 

Návrh usnesení č.  11/03/2017 

Zastupitelstvo bere na vědomí stížnost na cestu ke hřbitovu. 

Hlasování : pro –   5,      proti –   0            , zdržel se –0           

Usnesení č. 11/03/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 12 

 

Podání žádosti na pracovní příležitosti v rámci VPP 

Starostka žádá zastupitelstvo o výjimku, protože podala 27.2.2017 bez jejich souhlasu žádost o 3 pracovní místa 

VPP tak, aby se vše vyřídilo do 31.3.2017 a pokud někteří pracovníci budou splňovat podmínky, aby mohli 

nastoupit v Těšeticích na VPP od 1.4.2017.  

Návrh usnesení č. 12/03/2017 
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o 3 pracovní místa VP na Úřadu práce ve Znojmě 

 

Hlasování : pro –     5     , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č. 12/03/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 13 

 

Návrh na uzavření smlouvy  o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

Zastupitelstvu byl předložen návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Jedná se o 

přeložku telekomunikační sítě v rámci budování průtahu, jedná se o dvě smlouvy průtahu, část A a část B. 

Služebnost bude zřízena za jednorázovou náhradu ve výši 3 500,- Kč + DPH u smlouvy část B a ve výši 2 500,- 

Kč + DPH u smlouvy část A. 

Návrh usnesení č.  13/03/2017 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvy s Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s. a Obcí Těšetice a pověřuje 

starostku k podpisu obou smluv. 

Hlasování : pro –    5       , proti –   0            , zdržel se –0           

Usnesení č. 13/03/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 14 

 

Informace z jednání o odstranění obecního odpadu na pozemku parc. č. 3250 

Z jednání s paní Hrůzovou vyplynulo, že zatím nemá důvod pozemek prodávat ani řešit znalecký posudek ani 

pozemek směnit. Je třeba zjistit nájemce pozemku a problém dále řešit. 



Návrh usnesení č.  14/03/2017 

Zastupitelstvo bere na vědomí informace z jednání s paní Marií Hrůzovou a pověřuje starostku ke zjištění dalších 

skutečností, také i  ohledně pachtovní smlouvy. 

 

Hlasování : pro –   5, proti –   0            , zdržel se –0           

Usnesení č. 14/03/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 15 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Těšetice, okres Znojmo 
Zastupitelé byli seznámeni se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 obce Těšetice, 

okres Znojmo. Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo 3.11.2016 a konečné přezkoumání hospodaření 

proběhlo 28.2.2017. 

Byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst.3 písm. c) zákona o přezkoumávání 

hospodaření, a to nedostatky, spočívající v překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními 

právními předpisy 

• Ve lhůtě uvedené v informaci o přijetí opatření k nápravě nebyla zaslána písemná zpráva o splnění 

• Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a 

nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání 

závěrečného účtu 

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona o 

přezkoumávání hospodaření, a to: 

• Územní celek nedodržel postupy účtování transferů 

• Územní celek nedodržel postup tvorby opravných položek k pohledávkám 

 

Návrh usnesení č.  15/03/2017 

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Těšetice, okres Znojmo a 

pověřuje starostku přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě  

Hlasování : pro –    5       , proti –   0            , zdržel se –0           

Usnesení č. 15/03/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 16 

 

Vyřazení pohledávky 
V účetnictví obce na účtu 315 jsou evidovány pohledávky ve výši 1 609,- Kč. Jsou to dluhy za komunální odpad 

se splatností před rokem 2015.  Z těchto dluhů je možné vyřadit dluh ve výši 107,- Kč paní Jůzové Jenovéfy 

z důvodu úmrtí. Obec si v dědickém řízení nepožádala o zaplacení dluhu. 

Návrh usnesení č.  16/03/2017 

Zastupitelstvo schvaluje vyřazení pohledávky paní Jůzové Jenovéfy ve výši 107,- Kč z důvodu úmrtí.  

Hlasování : pro –   5,               proti –   0            , zdržel se –0           

Usnesení č. 16/03/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 17 

 

Schválení neinvestičního příspěvku pro MŠ Těšetice pro rok 2017 

Bylo navrženo, že mateřské škole na rok 2017 obec zašle neinvestiční příspěvek 250 000,-Kč, tj. 10 000,- na 

jedno dítě.  

 



Návrh usnesení č.  17/03/2017 

Zastupitelstvo schvaluje Mateřské škole Těšetice na rok 2017 neinvestiční příspěvek 250 000,- Kč, který budeme 

poukazovat na účet mateřské školy, vždy ¼ částky každého čtvrt roku. 

Hlasování : pro –   5,        proti –   0            , zdržel se –0           

Usnesení č. 17/03/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 18 

 

 Informace z jednání na SUS Znojmo (průtah obcí) 

27.2.2017 proběhla schůzka na SUS kvůli průtahu. Rozpočet obce, který byl na této schůzce předložen ve výši 

24 936 720,20 Kč, bude ještě aktualizován. Většinu prací budeme řešit se SUS , chodníky, místa na stání, 

oplocení a vegetační úpravy  si bude obec řešit sama. Obec si musí teď vyřídit stavební povolení na chodníky a 

místa na stání. Pokud se vše řádně vyřídí, mohlo by se začít s prací koncem srpna. Není ještě určeno, kterou částí 

obce se začne. 

Návrh usnesení č.  18/03/2017 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci z jednání na SUS (průtah obcí). 

Hlasování : pro –   5,       proti –   0            , zdržel se –0           

Usnesení č. 18/03/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 19 

 

Cenová nabídka na stavební povolení akce "II/413, III/41316 Těšetice, Průtah - odstavná stání a            

chodníky 

Ing. Milan Herzig byl osloven starostkou obce jako stavební dozor na průtah, nabídku přijal. Zatím bude 

vyřizovat stavební povolení na chodníky a odstavná stání, proto posílá cenovou nabídku. 

 

Návrh usnesení č.  19/03/2017 

Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku na stavební povolení akci: „  II/413, III/41316 Těšetice, Průtah – 

odstavná stání a chodníky “ ve výši 5 445,- Kč s DPH pro Ing. Milana Herziga. 

Hlasování : pro –    5      ,     proti –   0            , zdržel se –0           

Usnesení č. 19/03/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 20 

 

Revokace usnesení 8/12/2016 
Na zastupitelstvu 14.12.2017 byla schválena smlouva o budoucí kupní smlouvě o koupi nemovitosti – parc.č. 3130 

o výměře 378 m2 a parc.č.3129 o výměře 784 m2   k.ú. Těšetice u Znojma. Smlouva stále není podepsána. Dle 

auditorek při kontrolním auditu obce je záměr z 12.8.2014 zastaralý a nebylo provedeno ocenění těchto pozemků. 

Smlouva dle tohoto záměru  by byla napadnutelná a neplatná. Z tohoto důvodu dochází ke zrušení schválení této 

smlouvy. 

 

 

Návrh usnesení č.  20/03/2017 

Zastupitelstvo schvaluje revokaci usnesení 8/12/2016. 

Hlasování : pro –    5      , proti –   0            , zdržel se –0           

Usnesení č. 20/03/2017 bylo schváleno. 



 

 

 

 

Bod č. 21 

 

Zrušení záměru na prodej pozemků parc. č. 3129 a 3130 ze dne 12. 8. 2014 

Dle auditorek při kontrolním auditu obce bylo zjištěno, že záměr na prodej pozemků parc.č.3129 a 3130 

z 12.8.2014 je zastaralý. Smlouva dle tohoto záměru by byla neplatná. Je třeba jej zrušit. 

Návrh usnesení č.  21/03/2017 

Zastupitelstvo schvaluje zrušení záměru na prodej pozemků parc.č. 3129 a 3130 z 12.8.2014. 

Hlasování : pro –    5       , proti –   0            , zdržel se –0           

Usnesení č. 21/03/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 22 

 

Bod byl stažen z jednání 

 

Nebylo ještě vyhotoveno ocenění pozemků, které je nutné přiložit k návrhu záměru. 

 

 

 

Bod č. 23 

 

Zrušení záměru na pronájem nemovitosti část obecní budovy č. p. 13 hasičská zbrojnice 
Klubovnu "hasičky" dlouhodobě využívá Klub žen společně s hasiči. Je třeba zrušit záměr na pronájem hasičky. 

Návrh usnesení č.  23/03/2017 

Zastupitelstvo schvaluje zrušení záměru na pronájem hasičky. 

 

Hlasování : pro –   5,             proti –   0            , zdržel se –0           

Usnesení č. 23/03/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 24 

 

Odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

Klára Nováková a Martin Trávníček oznamují, že tímto odstupují od smlouvy o budoucí kupní smlouvě sepsané 

dne 30. 12. 2016 o koupi nemovitosti – p.č. 3109 o výměře 729 m2 k.ú. Těšetice u Znojma 

z důvodu toho, že smlouva o budoucí kupní smlouvě je neplatná jak z pohledu obce tak i kupujícího, jelikož od   

1. 1. 2017 se na tento druh smlouvy již nedostane hypoteční úvěr. 

Kupní cena ve výši 160 380,- Kč má jim být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet. 

 

Návrh usnesení č.  24/03/2017 

Zastupitelstvo bere na vědomí odstoupení Kláry Novákové a Martina Trávníčka od smlouvy o budoucí kupní 

smlouvě sepsané dne 30. 12. 2016 o koupi nemovitosti – p.č. 3109 o výměře 729 m2 k.ú. Těšetice u Znojma a 

schvaluje jim vrácení kupní ceny ve výši 160 380,- Kč. 

 

Hlasování : pro –  5,            proti –   0            , zdržel se –0           

Usnesení č. 24/03/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 25 

 

Zrušení záměru na prodej pozemku parc. č. 3109 ze dne 12. 8. 2014 

Dle auditorek při kontrolním auditu obce bylo zjištěno, že záměr  na prodej pozemků parc.č.3109 z 12.8.2014 je 

zastaralý. Je třeba jej zrušit. 



Návrh usnesení č.  25/03/2017 

Zastupitelstvo schvaluje zrušení záměru na prodej pozemků parc.č. 3109 z 12.8.2014. 

Hlasování : pro –    5       , proti –   0            , zdržel se –0           

Usnesení č. 25/03/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 26 

 

Bod byl stažen z jednání 

 

Nebylo ještě vyhotoveno ocenění pozemků, které je nutné přiložit k návrhu záměru. 

 

 

Bod č. 27 

 

Žádost o oplocení pozemku 
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí Ivo Kraizela o povolení oplocení svého pozemku parc. č. 4292/2 dle 

předloženého návrhu.  

 

Návrh usnesení č.  27/03/2017 

Zastupitelstvo schvaluje oplocení pozemku parc. č. 4292/2 dle přiloženého návrhu. 

 

Hlasování : pro –    5       , proti –   0            , zdržel se –0           

Usnesení č. 27/03/2017 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 28 

 

Písemné sdělení zastupitelstvu obce Těšetice 

Pan František Květoň písemně sdělil informace o dlouhodobém náhradním užívání parcel "u hřbitova" (nyní 

stavební parcely), které užíval ale pouze ústní domluvou s JZD Mír Práče a zároveň z textu vyplynulo, že je 

seznámen s odstraněním trvalého porostu z těchto pozemků.  

 

Návrh usnesení č.  28/03/2017 

Zastupitelstvo bere na vědomí písemné sdělení Františka Květoně a k němu užívaným parcelám "u hřbitova" 

 

Hlasování : pro –    5       , proti –   0            , zdržel se –0           

Usnesení č. 28/03/2017 bylo schváleno. 

 

  

Diskuse 

Bezrouková     - garáže paní Jelínkové na obecním pozemku (informace o možnostech stavby si zjistí  

    na Stavebním úřadě v Prosiměřicích) 

 - nabídka golfového sportu pro děti (p. Jelínková ) 

 - řešení nesouladu v katastru nemovitostí (stavby neznámého vlastníka na obecním pozemku) 

 - pozvánka na Den vody 

 - jmenovitý seznam hostů na otevírání KD 

 - schůzka s panem Krčálem z Heinekenu ohledně zásobování do KD 

 - posuzování návrhů na stoly a židle do KD, bude schůzka se vzorky židlí a stolu 

 - rozmístění nových odpadkových košů 

                       - příspěvky do zpravodaje  

 

Večeřa - úklid roury ve sportovním areálu 

 - informace týkající se topení na hřišti 

 

Krejčí - kácení stromů pod elektrickým vedením 

 - oprava překopané silnice k přehradě 

 

Worbis - interiér KD, obložení, vystěrkování, zlepšení akustiky 



 

Starostka ukončila po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 21:00 hodin. 

 

 

V Těšeticích dne  8. 3. 2017 

 

 

 

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

       Mgr. Jana Bezrouková                                                      ověřovatelé zápisu  

        starostka obce 

 


