
Z Á P I S  
o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 17. 5. 2017 v Těšeticích 

  
Starostka obce zahájila 7. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen „zastupitelstvo “) v 18,10 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. 14 - 17. 

 

14. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o projednávání přestupků 

15. Zájem o odkup pozemku par. č. 3294 

16. Darovací smlouva (Anna Maríková) 

17. Žádost o nákup věcí pro sportovní a pracovní účely SDH Těšetice 

 

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

  

Přítomni: Mgr. Jana Bezrouková,  Ing. Miroslav Krejčí,  Ing. Zdeněk Nekula                        

                                Pavel Worbis, Ing. Libuše Krejčová 

                                                 

Omluveni:             Jindřich Žižka, Ladislav Večeřa  

 

Nepřítomni:    0 

  

Hosté:       

 

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. Zdeněk Nekula, 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. 

Zdeňka Nekulu, Ing. Miroslava Krejčího. 

 

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.6/2017 

4. Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 79/9 

5. Žádost o prodej pozemku parc.č. 79/9 

6. Žádost o prodej pozemku parc.č. 130 a parc.č. 131/2 

7. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2016 

8. Zařazovací protokol č.9/2017 

9. Žádost o souhlas s provedením náhradní výsadby 

10. Záměr na prodej pozemku parc.č. 3923 

11. Záměr na prodej pozemku parc.č. 3922 

12. Žádost o finanční podporu na provoz Linky bezpečí 

13. Hospodaření obce k  30.4.2017 

14. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o projednávání přestupků 

15. Zájem o odkup pozemku parc. č. 3294 

16. Darovací smlouva (Anna Maríková) 

17. Žádost o nákup věcí pro sportovní a pracovní účely SDH Těšetice 

18. Diskuse  

 

Usnesení č. 01/07/2017 

 

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

 

Hlasování : pro –  5,  proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 01/07/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 2 

 

Kontrola plnění usnesení  
Zastupitelé byli seznámeni s kontrolou plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva 12.4.2017. 

 

Žádost o zpevnění cesty – odpověď zaslána 21.4.2017 

 

Žádost o prodej pozemku parc.č. 3109 – odpověď zaslána 21.4.2017, smlouva o prodeji pozemku podepsána dne 

19.4.2017 

 

Žádost o prodej pozemku parc.č. 3129 a parc.č. 3130/2 - odpověď zaslána 21.4.2017, smlouva o prodeji pozemku 

nepodepsána, podána nová žádost, řešeno na zastupitelstvu 3.5.2017 

 

Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 79/9 - odpověď zaslána 21.4.2017 

 

Výsledek průzkumu trhu - „Víceúčelové zařízení Těšetice – dodávka stolů a židlí, nábytek pro příležitostné 

posezení “ – smlouva s firmou podepsána dne 13.4.2017 

 

Výsledek průzkumu trhu - „Víceúčelové zařízení Těšetice – dodávka skříněk a police do baru, obložení pultu baru, 

dodávka skříně do skladu, obložení šatního pultu“ – smlouva s firmou Petr Kašpárek Truhlářství podepsána dne 

13.4.2017 

 

Výsledek průzkumu trhu - „Víceúčelové zařízení Těšetice – dodávka šatního pultu a věšáků “ – smlouva s firmou 

Haiva Tasovice podepsána dne 13.4.2017 

 

Výsledek průzkumu trhu – podium– smlouva s firmou Šiba plus podepsána dne 13.4.2017 

 

Žádost o prodej pozemku parc.č. 3109 v k.ú. Těšetice u Znojma – odpověď zaslána dne 21.4.2017 

 

Smlouva o právu provedení stavby – smlouva podepsána dne 13.4.2017 

 



Žádost o souhlas stavby oplocení na pozemku parc.č. 3344 a 3345 v k.ú. Těšetice a obrubníku na pozemku 387/21 

v k.ú.Těšetice – odpověď zaslána dne 21.4.2017 

 

Smlouva o poskytování služeb – smlouva podepsána dne 13.4.2017  

 

Návrh usnesení č. 02/07/2017 

Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.  

 

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

Usnesení č.02/07/2017 bylo schváleno.  

 

 

 

Bod č. 3 

 

Rozpočtové opatření č.6 / 2017 
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtového opatřením č. 6 / 2017.  

Příjmy –  268 500,- 

Výdaje –  268 500,- 

Financování –  0,--Kč 

Návrh usnesení č.  03/07/2017  

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.6/2017  

 

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

Usnesení č. 03/07/2017 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 4 

 

Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 79/9 

Paní Marie Binková podala žádost o koupi pozemku parc.č.79/9 o výměře 85 m2 pod sklepem, který užívá, a to v 

zájmu vyřešení vlastnických vztahů za cenu 4 250,- Kč. 

  

Návrh usnesení č.  04/07/2017 

Zastupitelstvo schvaluje Marii Binkové prodej pozemku parc.č.79/9 o výměře 85 m2 za cenu 4 250,- Kč, 

schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Těšetice a Marií Binkovou a pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy.  

 

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

Usnesení č. 04/07/2017 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 5 

 

Žádost o prodej pozemku parc.č. 79/9 (J.R.) 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí o prodej pozemku parc.č.79/9. 

 

Návrh usnesení č.  05/07/2017 

Zastupitelstvo zamítá prodej pozemku parc.č.79/9 m2. Pozemek byl schválen k prodeji vlastníkovi sklepa pod 

tímto pozemkem.  

 

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

Usnesení č. 05/07/2017 bylo schváleno. 

 

 



Bod č. 6 

 

Žádost o prodej pozemku parc.č. 130 a parc.č. 131/2 

Pan Josef Masarovič  žádá o odkoupení pozemků parc.č.130 o výměře 186 m2 za cenu 9 300,- Kč včetně DPH a 

pozemku parc.č.131/2 o výměře 254 m2 za cenu 25 400,- Kč včetně DPH v zájmu vyřešení vlastnických vztahů. 

 

Návrh usnesení č. 06/07/2017 

Zastupitelstvo schvaluje Josefu Masarovičovi prodej pozemku parc.č.130 o výměře 186 m2 za cenu  

9 300,- Kč včetně DPH a pozemku parc.č.131/2 o výměře 254 m2 za cenu 25 400,- Kč včetně DPH, schvaluje 

kupní smlouvu mezi Obcí Těšetice a Josefem Masarovičem a pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy.  

 

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

Usnesení č. 06/07/2017 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 7 

 

Schválení závěrečného účtu obce za rok 2016 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se závěrečným účtem obce za rok 2016. 

 

 

Návrh usnesení č.  07/07/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Těšetice za rok 2016 a v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 

zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje celoroční hospodaření obce Těšetice včetně 

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Těšetice za rok 2016, 

a to s„výhradou“. 

Uvedené chyby a nedostatky budou odstraněny a bude podána zpráva na Krajský úřad Jihomoravského kraje, 

odbor kontrolní a právní – oddělení přezkumu obcí, Žerotínovo nám. 3/5, 301 82 Brno. 

Zpráva o plnění přijatých opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků bude zaslána Krajskému úřadu 

Jihomoravského kraje, odboru kontrolnímu a právnímu, oddělení přezkumu obcí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 

Brno  do 31.5.2017.  

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

Usnesení č. 07/07/2017 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 8 

 

Zařazovací protokol č.9/2017 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazením do majetku obce: 

č.9/2017 –  kompresor olejový HC 25 s příslušenstvím, pořizovací cena 3 476,- Kč 

 

Návrh usnesení č. 08/07/2017 

Zastupitelstvo schvaluje zařazení majetku dle zařazovacího protokolu č. 9/2017.  

 

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

Usnesení č. 08/07/2017 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod č. 9  

 

Žádost o souhlas s provedením náhradní výsadby 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s náhradní výsadbou dřevin na parcele č. 4356 v k.ú. Těšetice u Znojma dle § 9 

odst. 1 zákona za vykácené dřeviny v rámci realizace díla: Posouzení silničního stromořadí silnice I/53 v úseku 

Pohořelice – Znojmo a silnice I/38 v úseku Hatě – Blížkovice, Zpracovatel: Ing. Jaroslav Krejčí, 07/2015. Týká 

se výsadby ořešáku královského uskutečněné jak na náklady společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR, tak i část 

výsadby na náklady obce. Zmíněnou pracovní činnost provádí firma. Zavazuje se 2 roky o výsadbu pečovat. 

 

Návrh usnesení č.09/07/2017 

Zastupitelstvo souhlasí s provedením náhradní výsadby dle předložené projektové dokumentace: I/53, I/38 – 

náhradní výsadba dřevin,: zpracovatel Ing. Jaroslav Krejčí,04/2017  

 

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

Usnesení č. 09/07/2017 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 10  

 

Záměr na prodej pozemku parc.č. 3923 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem záměru na prodej pozemku parc. č. 3923 o výměře 19 m2. Byla navržena 

cena 210,- Kč/m2 podle znaleckého posudku.  

 

Návrh usnesení č. 10/07/2017 

Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 3923 o výměře19 m2 za cenu 210,- Kč /m2.  

 

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

Usnesení č. 10/07/2017 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 11  

 

Záměr na prodej pozemku parc.č. 3922 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem záměru na prodej pozemku parc. č. 3922 o výměře 235 m2. Byla navržena 

cena 80,- Kč/m2 podle znaleckého posudku.  

 

Návrh usnesení č. 11/07/2017 

Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 3922 o výměře 235 m2 za cenu 80, - Kč/m2.  

 

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

Usnesení č. 11/07/2017 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 12  

 

Žádost o finanční podporu na provoz Linky bezpečí 

Zastupitelé řešili žádost o příspěvek ve výši 5 000,- Kč na Linku bezpečí. Výsledkem je rozhodnutí, že OÚ bude 

finančně podporovat organizace na okrese, jejichž nabízenou pomoc mohou využívat místní občané a u nichž 

využití finančních příspěvků je kontrolovatelné. 

 

Návrh usnesení č. 12/07/2017 

Zastupitelstvo zamítá  finanční podporu ve výši 5 000,- Kč na provoz Linky bezpečí.  

 

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

Usnesení č. 12/07/2017 bylo schváleno. 

 

 



 

 

 

Bod č.13  

 

 Hospodaření obce k 30.4.2017 

Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce k 30. 4. 2017.  

Hlavní činnost v Kč  

Příjmy 2 682 968,54 

Výdaje    3 642 670,91 

Rozdíl   - 959 702,37 

Hospodářská činnost v Kč  

Příjmy     935 339,35 

Výdaje    876 540,62 

Rozdíl       58 798,73 

 

Peněžní zůstatek na účtu obce: ČS Znojmo       5 359 786,47 Kč 

                                                      ČNB Brno                  3 737,75 Kč 

Celkem zůstatek účtu obce                                    5 363 524,22 Kč 

 

Peněžní zůstatek na účtu HČ:     389 306,38 Kč 

Zůstatky úvěrových účtů v Kč  

1.úvěrový účet        -   8 811 740,81 Kč 

Celkem úvěrové účty:      8 811 740,81 Kč 

 

 

Návrh usnesení č. 13/07/2017 

Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce k 30. 4. 2017 

 

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

Usnesení č. 13/07/2017 bylo schváleno. 

 

      

 

Bod č. 14  

 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o projednávání přestupků 

Předmětem jednání bylo schválení Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě. Týká se změny stanoveného příspěvku 

obcí, a to 3 000,- Kč za každý oznámený přestupek, jehož výši stanovila Rada města Znojma svým usnesením.  

 

Návrh usnesení č. 14/07/2017 

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o projednávání přestupků mezi městem Znojmem 

a obcí Těšetice a pověřuje starostku k podpisu dodatku. 

 

Hlasování : pro –   5      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 14/07/2017 bylo schváleno. 



 

 

 

 

 

Bod č. 15 

 

Zájem o odkup pozemku parc. č. 3294 

Povodí Moravy má zájem o odkoupení pozemku parc.č.3294, koryta potoka Únanovky za účelem záměru investice 

do úpravy potoka. Podmínkou pro získání finančních zdrojů je vlastnictví pozemků. Zároveň na sebe by brali  

odpovědnost vyplývající ze Zákona č. 254/2001 Sb. §50. 

 

Návrh usnesení č. 15/07/2017 

Zastupitelstvo bere na vědomí zájem Povodí Moravy, s.p. o odkup pozemku parc. č. 3294 v k. ú. Těšetice za 

účelem záměru investice do úpravy potoka a pověřuje starostku k dalšímu jednání s Povodím Moravy, s. p. 

 

Hlasování : pro –   5      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 15/07/2017 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 16 

 

Darovací smlouva (Anna Maríková) 

Zastupitelům byla předložena darovací smlouva určená na kulturní akci. Finanční částku  25 000,- Kč věnuje Anna 

Maríková. 

 

Návrh usnesení č. 16/07/2017 

Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu s dárcem Annou Maríkovou v předloženém znění a pověřuje starostku 

k podpisu smlouvy. 

 

Hlasování : pro –   5      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 16/07/2017 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 17  

 

Žádost o nákup věcí pro sportovní a pracovní účely SDH Těšetice 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí SDH Těšetice na nákup věcí pro sportovní a pracovní účely, kterou 

považuje jako odměnu hasičům za aktivní pomoc při akcích pořádaných OÚ.  

 

Návrh usnesení č. 17/07/2017 

Zastupitelstvo bere na vědomí žádost SDH Těšetice na nákup věcí pro sportovní a pracovní účely a pověřuje 

starostku k předložení veřejnoprávní smlouvy. 

 

Hlasování : pro –   5      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 17/07/2017 bylo schváleno. 

 

 

Diskuse: 

 

Bezrouková – poděkování panu Worbisovi, panu Musilovi a ostatním zastupitelům za spolupráci při 

                     organizování akce otevírání sálu kulturního domu 

                      - povinnost nahlásit 3 dny před konanou akcí množství a druh tvrdého alkoholu 

                     - pojištění KD 

  - 2. 5. 2017 proběhla kolaudace KD dle roku 1996, 11. 5. nabyla právní moci 

   - dovybavení KD 

  - provozní řád 

  - oznámení schůzky k zahájení stavebního řízení průtahu 23.5.2017 



  - schválení dotace z JMK ve výši 109 000,- Kč, realizace v MŠ v době 17.7. – 31.8.2017, kdy bude 

                     provoz mateřské školy uzavřen 

  - pořízení další úřední desky (plošně nedostačující) 

  - žádosti od občanů - zrcadlo - Růžová ulice, omezení rychlosti v Ruské ulici 

                 

Krejčí          - hodnocení akce KD 

  - pomoc klubu žen 

  - nezájem fotbalistů při organizování akcí OÚ, snaha o vzájemnou spolupráci 

  - poutní zábava - plakáty 

 

Worbis       - kolaudace - nedostatky 

 - žádost Jaroslava Bobka o asfaltový materiál z průtahu obce 

 - jubilanti 

 

Nekula       - řešení akustiky 

 

 

 

 

Starostka ukončila po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 20.30 hodin. 

 

 

V Těšeticích dne  17. 5. 2017 

 

 

 

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

       Mgr. Jana Bezrouková                                                      ověřovatelé zápisu  

        starostka obce 

 

 


