
Z Á P I S  
o průběhu 8. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 29. 5. 2017 v Těšeticích 

  
Starostka obce zahájila 8. 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. 3 - 8. 

 

3. Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo č.022/2016 (Atlanta a.s.) 

4. Revokace textu usnesení 17/07/2017 

5. Průzkum trhu „Mateřská škola – vybudování pískoviště“ 

6. Průzkum trhu „Mateřská škola – rekonstrukce a výměna osvětlení“ 

7. Průzkum trhu „Mateřská škola – stavební práce při rekonstrukci a výměně osvětlení“ 

8. Cenová nabídka na pořízení zrcadla při výjezdu z Růžové ulice (Urbania) 

 

a že jsou přítomni 4  členové zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.  

  

Přítomni: Mgr. Jana Bezrouková,  Ladislav Večeřa, 

                                Pavel Worbis, Ing. Libuše Krejčová 

                                                 

Omluveni:             Jindřich Žižka, Ing. Zdeněk Nekula, Ing. Miroslav Krejčí 

 

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  Pavel Worbis a Ladislav Večeřa, 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   Pavla 

Worbise a Ladislava Večeřu. 

 

Hlasování : pro –   4     , 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. Přeschválení usnesení č.22/11/2014 

3. Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo č.022/2016 (Atlanta a.s.) 

4. Revokace textu usnesení 17/07/2017 

5. Průzkum trhu „Mateřská škola – vybudování pískoviště“ 

6. Průzkum trhu „Mateřská škola – rekonstrukce a výměna osvětlení“ 

7. Průzkum trhu „Mateřská škola – stavební práce při rekonstrukci a výměně osvětlení“ 

8. Cenová nabídka na pořízení zrcadla při výjezdu z Růžové ulice (Urbania) 

9. Diskuse  

 

Usnesení č. 01/08/2017 

 

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

 

Hlasování : pro –  4,  proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 01/08/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 2 

 

Přeschválení usnesení č.22/11/2014 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj nabízí obci Těšetice bezúplatný převod celého pozemku 

 parc. č.3938. 

 

Návrh usnesení č. 02/08/2017 

Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemku KN 3938, k.ú. Těšetice u Znojma do vlastnictví obce Těšetice. 

Hlasování : pro –  4     , proti –     0 –          , zdržel se – 0          

Usnesení č. 02/08/2017 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 3 

 

Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo č.022/2016 (Atlanta a.s.) 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s dodatkem č.4 ke smlouvě o dílo č.022/2016 s firmou Atlanta, který rozšiřuje 

smlouvu o vícepráce – viz. Položkový rozpočet č. 16-071-01/07 Odvětrání a svítidla bar, čistící zóna a položkový 

rozpočet č. 16-071-01/08 Stavební úpravy a ponižuje o odpočty za odběr elektrické energie a vody na stavbě. 

Původní cena celkem bez DPH              5 627 255,00 Kč 

Vícepráce                                                    60 796,00 Kč 

Odpočet za odběr el. energie a vody      – 31 865,00 Kč 

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

Nová cena bez DPH                                 5 656 186,00 Kč 

 

Návrh usnesení č. 0 3/08/2017  

Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 022/2016 uzavřenou mezi obcí Těšetice a fa Atlanta a.s. 

v předloženém znění a pověřuje starostku k podpisu. 

 

Hlasování : pro –  4     , proti –     0 –          , zdržel se – 0          

Usnesení č. 03/08/2017 bylo schváleno. 



 

 

Bod č. 4 

 

Revokace textu usnesení 17/07/2017  

Bylo zjištěno, že věci zakoupené SDH Těšetice pro pracovní a sportovní účely za cenu 29 020,- Kč by nebyly ve 

vlastnictví SDH, ale obce Těšetice, proto nelze tuto žádost řešit veřejnoprávní smlouvou, ale přímo schválením 

žádosti SDH. 

 

Návrh usnesení č.  04/08/2017 

Zastupitelstvo schvaluje žádost SDH Těšetice na nákup věcí pro sportovní a pracovní účely za cenu 29 020,- Kč. 

Hlasování : pro –    4      , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 04/08/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 5 

 

Průzkum trhu „Mateřská škola – vybudování pískoviště“ 

Zastupitelé byli seznámeni s nutností výběru firem pro vybudování pískoviště v mateřské škole. Oslovené firmy: 

Tesařství Hostěradice s. r. o., Tesařství Daro, Tesařství Kašpárek. Komise na otevírání obálek je svolaná na pondělí 

12. 6. 2017 na 17.00 hodin. Členové komise: Mgr. Jana Bezrouková, Pavel Worbis, Ing. Libuše Krejčová, náhradní 

členové komise - Ladislav Večeřa, Ing. Miroslav Krejčí. 

 

Návrh usnesení č. 05/08/2017 

Zastupitelstvo schvaluje průzkum trhu „Mateřská škola – vybudování pískoviště“. 

Hlasování : pro –   4       , proti –     0           , zdržel se – 0        

Usnesení č. 05/08/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 6 

 

Průzkum trhu „Mateřská škola – rekonstrukce a výměna osvětlení“ 

Zastupitelé byli seznámeni s nutností výběru firem pro rekonstrukci a výměně osvětlení v mateřské škole. Oslovené 

firmy: Milan Jedlička, elektromontážní práce, Borotice 82, Milan Jedlička, elektromontážní práce, Lechovice 107, 

Libor Doležal, Lukov 63, Radim Popelka, Tvořihráz 156.  Komise na otevírání obálek je svolaná na pondělí 12. 6. 

2017 na 17.00 hodin. Členové komise: Mgr. Jana Bezrouková, Pavel Worbis, Ing. Libuše Krejčová, náhradní 

členové komise - Ladislav Večeřa, Ing. Miroslav Krejčí. 

 

Návrh usnesení č. 06/08/2017 

Zastupitelstvo schvaluje průzkum trhu „Mateřská škola – rekonstrukce a výměna osvětlení.“ 

Hlasování : pro –   4       , proti –     0           , zdržel se – 0        

Usnesení č. 06/08/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 7 

 

Průzkum trhu „Mateřská škola – stavební práce při rekonstrukci a výměně osvětlení“ 

Zastupitelé byli seznámeni s nutností výběru firem pro stavební práce při rekonstrukci a výměně osvětlení 
v mateřské škole. Oslovené firmy: Stavby Petr s.r.o., OSP s.r.o. Moravský Krumlov, K.S.H. Group Hostěradice. 

Komise na otevírání obálek je svolaná na pondělí 12. 6. 2017 na 17.00 hodin. Členové komise: Mgr. Jana 

Bezrouková, Pavel Worbis, Ing. Libuše Krejčová, náhradní členové komise - Ladislav Večeřa, Ing. Miroslav Krejčí. 

 

 



Návrh usnesení č.  07/08/2017 

Zastupitelstvo schvaluje průzkum trhu „Mateřská škola – stavební práce při rekonstrukci a výměně osvětlení“. 

Hlasování: pro –    4      , proti –   0            , zdržel se – 0           

Usnesení č. 07/08/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 8 

 

Cenová nabídka na pořízení zrcadla při výjezdu z Růžové ulice (Urbania) 

Zastupitelstvo vyhovělo žádosti občanů na pořízení zrcadla při výjezdu z Růžové ulice. Po konzultaci s odborníky se 

rozhodlo pro zrcadlo o průměru 90cm v hodnotě 10 406,-Kč.  

 

Návrh usnesení č. 08/08/2017 

Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku na pořízení zrcadla při výjezdu z Růžové ulice od firmy Urbania za cenu 

10 406,-Kč a pověřuje starostku podat objednávku. 

 

Hlasování : pro –   4      , proti –    0            , zdržel se – 0          

Usnesení č. 08/08/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 9  

 

Diskuse  

Bezrouková - duplicitní pozemek (OÚ Těšetice a pan Kyjovský) 

            

Worbis       - sítě do oken proti hmyzu na OÚ 

 

Krejčová      - dovybavení KD (vázy, džbány, ....) 

 

 

 
Starostka ukončila po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 19.00 hodin. 

 

 

 

 

 

V Těšeticích  dne  29. 5. 2017 

 

 

 

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

       Mgr. Jana Bezrouková                                                      ověřovatelé zápisu 

        starostka obce 

 

 


