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

konaného dne 22. 3. 2017 v Těšeticích 

  
Starostka obce zahájila  mimořádné 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. 5 - 11. 

 

5. Žádost o opravu čerpadla 

6. Žádost o povolení vybudování nájezdu a nového chodníku 

7. Zpracování strategického a rozvojového plánu obce Těšetice 

8. Průzkum trhu "Víceúčelové zařízení Těšetice - dodávka stolů a židlí, nábytek pro příležitostné             

    posezení" 

9. Průzkum trhu "Víceúčelové zařízení Těšetice - dodávka pultu a věšáků do šatny" 

10. Průzkum trhu "Víceúčelové zařízení Těšetice - dodávka skříněk a police do baru, obložení pultu  

       baru, dodávka skříně do skladu" 

11. Žádost o umožnění volného přístupu k soukromým nemovitostem 

 

 

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

  

Přítomni             Ing. Miroslav Krejčí, Ing. Libuše Krejčová, Ladislav Večeřa,  

                             Mgr. Jana Bezrouková, Pavel Worbis 

                         

                              

Omluveni:          Ing. Zdeněk Nekula, Jindřich Žižka    

 

Nepřítomni:       0 

  

Hosté:                 0 

       

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  Ing.Miroslav Krejčí 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. Miroslava Krejčího 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. Záměr na prodej pozemku parc. č. 3109 

3. Záměr na prodej pozemku parc. č. 3129 a 3130/2 

4. Návrh nájemní smlouvy na pronájem radaru (Empesort) 

5. Žádost o opravu čerpadla 

6. Žádost o povolení vybudování nájezdu a nového chodníku 

7. Zpracování strategického a rozvojového plánu obce Těšetice 

8. Průzkum trhu "Víceúčelové zařízení Těšetice - dodávka stolů a židlí, nábytek pro příležitostné             

    posezení" 

9.  Průzkum trhu "Víceúčelové zařízení Těšetice - dodávka pultu a věšáku do šatny" 

10. Průzkum trhu "Víceúčelové zařízení Těšetice - dodávka skříněk a police do baru, obložení pultu  

      baru, dodávka skříně do skladu, obložení šatního pultu" 

11. Žádost o umožnění volného přístupu k soukromým nemovitostem 

12. Diskuse 

  
 

Usnesení č. 01/04/2017 

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

 

 

Hlasování : pro – 5,            proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 01/04/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 2 

 

Záměr na prodej pozemku parc. č. 3109 

Zastupitelstvo navrhuje prodejní cenu stavební parcely č. 3109 o výměře 729 m2 za cenu 220,- Kč / m2 včetně 

DPH proto, aby tato částka odpovídala předešlému záměru z 12.8.2014 se smlouvou o budoucí kupní smlouvě, 

který musel  být zrušen.  

 

Návrh usnesení č. 02/04/2017 

Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 3109 o výměře 729 m2 za cenu 220,- Kč /m2 včetně 

DPH. 

 

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

Usnesení č. 02/04/2017 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 3 

 

Záměr na prodej pozemku parc. č. 3129 a 3130/2 

Zastupitelstvo navrhuje prodejní cenu stavebních parcel č. 3129 o výměře 784 m2 a parc.č. 3130/2 o výměře 266 

m2 za cenu 220,- Kč / m2 včetně DPH proto, aby tato částka odpovídala záměru z 12.8.2014 se smlouvou o 

budoucí kupní smlouvě, který musel  být zrušen.  

 

Návrh usnesení č.  03/04/2017  

Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej pozemku parc.č.3129 o výměře 784 m2  a pozemku parc.č. 3130/2 o 

výměře 266 m2 za cenu 220,- Kč / m2 včetně DPH . 

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

Usnesení č. 03/04/2017 bylo schváleno. 



 

 

 

Bod č. 4 

 

Návrh nájemní smlouvy na pronájem radaru (Empesort) 

Nájemní smlouva na užívání radaru v obci skončila v prosinci 2016. Firma Empesort navrhuje obci dvě varianty, 

obnovit nájemní smlouvu nebo radar odkoupit. Zastupitelstvo se shodlo na pronájmu radaru, a to od 1. 4. 2017 do 

31.12.2017 za cenu pronájmu 1 000,- Kč bez DPH za měsíc. 

 

 

Návrh usnesení č.  04/04/2017 

Zastupitelstvo schvaluje pronájem radaru od firmy Empesort od 1.4.2017 do 31.12.2017 za cenu 1 000,- Kč bez 

DPH za měsíc a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 

 

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

Usnesení č. 04/04/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 5 

 

Žádost o opravu čerpadla 

Klub TJ Těšetice žádá obec o financování opravy nefunkčního čerpadla z obecní studni pro zavlažování 

sportovního areálu v době sucha. Čerpadlo je zastaralé, proto je na zvážení, zda jeho oprava nebude nákladnější 

než pořízení čerpadla nového. Letos totiž nebude možné k zavlažování areálu využívat závlahu z přehrady. 

 

Návrh usnesení č. 05/04/2017 

Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o opravu čerpadla a pověřuje starostku ke zjištění ceny opravy nebo 

pořízení nového čerpadla. 

 

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

Usnesení č. 05/04/2017 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 6 

 

Žádost o povolení vybudování nájezdu a nového chodníku 

Pan Miloš Blecha žádá o povolení vybudování nájezdu a nového chodníku u domu č. 12 z části na obecním 

pozemku parc č. 28 a parc.č. 4227 dle přiloženého návrhu. Jedná se přibližně o 20 m2. Vzhledem k tomu, že tato 

činnost přispěje ke zkrášlení obce a v současné době nikoho a nic nezatíží, souhlasíme s kladným vyřízením 

žádosti. 

 
Návrh usnesení č.  06/04/2017 

Zastupitelstvo schvaluje vybudování nájezdu zčásti na obecních pozemcích parc. č. 28 a parc. č. 4227 a nového 

chodníku, který by navazoval na pozemek obce parc. č. 28 dle přiloženého návrhu za podmínky celoroční údržby 

nájezdu i chodníku. 

 

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

Usnesení č. 06/04/2017 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 7 

 

Zpracování strategického a rozvojového plánu obce Těšetice 
Strategický plán rozvoje je nutným dokumentem, který zahrnuje předpokládaný vývoj obce. Rozhodli jsme se 

pro zpracování tohoto dokumentu jako podmínky k získání dotací. Navržena byla firma Grantech s r.o. za cenu 

2 000,- + DPH, která zpracovala tento plán i některým okolním obcím. 

 



Návrh usnesení č.  07/04/2017 

Zastupitelstvo schvaluje zpracování strategického a rozvojového plánu obce Těšetice firmou Grantech s. r. o. za 

cenu 2 000,- Kč + DPH.  

 

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

Usnesení č. 07/04/2017 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 8 

 

 Průzkum trhu "Víceúčelové zařízení Těšetice - dodávka stolů a židlí, nábytek pro příležitostné             

 posezení" 

Zastupitelé byli seznámeni s nutnosti výběru firem pro dodávku stolů a židlí a nábytku pro příležitostné 

posezení. Oslovené firmy INTER-PRO CZ s.r.o., ITTC Stima s.r.o., Interiér Riebauerová-ing.Jiří Riebauer. 

 

Návrh usnesení č. 08/04/2017 

Zastupitelstvo schvaluje průzkum trhu "Víceúčelové zařízení Těšetice - dodávka stolů a židlí, nábytek pro 

příležitostné posezení" 

 

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

Usnesení č. 08/04/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 9  

 

Průzkum trhu "Víceúčelové zařízení Těšetice - dodávka pultu a věšáků do šatny" 

Zastupitelé byli seznámeni s nutnosti výběru firem pro dodávku pultu a věšáků do šatny. Oslovené firmy Haiva 

Tasovice, Kovo Veda s r.o., Štěpanovský Komenda. 

 

Návrh usnesení č. 09/04/2017 

Zastupitelstvo schvaluje průzkum trhu "Víceúčelové zařízení Těšetice - dodávka pultu a věšáků do šatny".  

 

 

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

Usnesení č.  09/04/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 10 

 

Průzkum trhu "Víceúčelové zařízení Těšetice - dodávka skříněk a police do baru, obložení pultu  

 baru, dodávka skříně do skladu, obložení šatního pultu" 

Zastupitelé byli seznámeni s nutnosti výběru firem pro dodávku skříněk a polic do baru, obložení pultu baru, 

dodávku skříně do skladu, obložení šatního pultu. Oslovené firmy Truhlářství Robert Papst, Truhlářství DARO, 

Truhlářství Kašpárek.  

 

Návrh usnesení č. 10/04/2017 
Zastupitelstvo schvaluje průzkum trhu "Víceúčelového zařízení Těšetice - dodávka skříněk a police do baru, 

obložení pultu baru, dodávka skříně do skladu, obložení šatního pultu".  

 

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

Usnesení č. 10/04/2017 bylo schváleno. 



 

 

 

 

 

 

Bod č. 11 

 

Žádost o umožnění volného přístupu k soukromým nemovitostem 
Pan Josef Ludvík požádal i jménem všech majitelů nemovitostí na území mezi trafostanicí a vjezdem do lesa o 

posunutí značky "Zákaz vjezdu", popř. o jinou změnu, která by umožňovala plnohodnotné využívání jejich 

nemovitostí. Tuto okolnost jsme na jejich přání zvážili a vzhledem k tomu, že návrh je poměrně komplikovaný, 

je třeba zvažovat možná řešení. 

 

Návrh usnesení č.  11/04/2017 

Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o umožnění přístupu k soukromým nemovitostem a pověřuje starostku k 

zjištění možných návrhů řešení této situace. 

 

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

Usnesení č. 11/04/2017 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 12 

  

Diskuse 

 

Bezrouková  

- informace o pozemku parc. č. 3250  

- budovy neznámého vlastníka na obecních pozemcích 

- kácení stromů pod vysokým napětím, úklid dřeva hasiči, dřevo se použije na táboráky 

- kácení  vykloněného akátu pod kostelem na pozemku pana Kyjovského - nebezpečí ohrožení zdraví 

- navážení hlíny na cestu ke sportovnímu areálu za účelem rozšíření parkoviště 

- nabídka firmy - umístění nabídky pracovních míst na naše webové stránky 

- ukázka druhů a funkce LED veřejného osvětlení, Branišovice 

- žádosti o VPP – obec žádala o 3 pracovníky, úřadem práce schválen jeden pracovník, o místo se 

přihlásila Petra Worbisová, která byla přijata 

 

  

 

Starostka ukončila po projednání všech bodů programu mimořádné zasedání zastupitelstva ve 20:00 hodin. 

 

 

V Těšeticích dne  22. 3. 2017 

 

 

 

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

       Mgr. Jana Bezrouková                                                      ověřovatelé zápisu  

        starostka obce 

 

 


