
Z Á P I S  
o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 14. 6. 2017 v Těšeticích 

  
Starostka obce zahájila 9. 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. 33 - 38. 

 

33. Záměr na prodej pozemku parc. č. 3923 

34. Záměr na prodej pozemku parc. č. 3922 

35. Cenová nabídka na výrobu klecí 

36. Žádost o dotaci z rozpočtu obce Těšetice v roce 2017 (TJ Těšetice) 

37. Závěrečný účet ZSO VaK Znojemsko - rok 2016 

38. Cenová nabídka na dveře do jídelny a ubytovny, sítě a žaluzie na okna OÚ 

 

 

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

  

Přítomni: Mgr. Jana Bezrouková,  Ladislav Večeřa, 

                                Pavel Worbis, Ing. Libuše Krejčová, Ing. Miroslav Krejčí 

                                                 

Omluveni:             Jindřich Žižka, Ing. Zdeněk Nekula 

 

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 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           Ing. 

Miroslava Krejčího a Ladislava Večeřu. 

 

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.7/2017 

4. Hospodaření obce k 31.5.2017 

5. Schválení účetní závěrky obce Těšetice za rok 2016 

6. Schválení účetní závěrky MŠ Těšetice za rok 2016 

7. Vyhodnocení adekvátnosti nápravných opatření a uzavření kontroly (Min. vnitra) 

8. Zařazení majetku obce – zařazovací protokol č. 10 – 20 /2017 

9. Vyřazení majetku obce – vyřazovací protokol č. 1 – 3 /2017 

10. Smlouva o poskytnutí práv k užívání software číslo: SML-00629/17 (Alis spol. s r.o.) 

11. Smlouva o přeprodeji časových razítek (Triada, spol. s r.o.) 

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

13. Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2017 

14. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl VP_2017_90790 

15. Rozšíření veřejného osvětlení 

16. Rozpočtová odpovědnost obce, financování průtahu obcí 

17. Informace o revizi dětského hřiště před obecním úřadem 

18. Revokace usnesení 15/01/2017 

19. Návrh směny pozemků parc.č.3996/3 a parc.č. 4021 

20. Záměr na směnu pozemků parc.č 3996/3 a parc.č.4021 

21. Plán zasedání zastupitelstva na 2.pololetí 2017 

22. Možnosti řešení nevyhovujícího stavu topení v budově sportovního areálu 

23. Cenová nabídka na okenní sítě proti hmyzu a 2 uzamykatelné kliky na okna ve víceúčelovém zařízení 

24. Nabídka pojištění majetku obce (revize smlouvy a pojištění VZ) 

25. Zájem o prodej pozemků obce parc.č. 70/2 , parc.č.71/1, část pozemku parc.č.179/5 

26. Výsledek průzkumu trhu ,,Mateřská škola Těšetice – vybudování pískoviště “ 

27. Výsledek průzkumu trhu ,,Mateřská škola Těšetice – rekonstrukce a výměna osvětlení “ 

28. Výsledek průzkumu trhu , Mateřská škola Těšetice – stavební práce při rekonstrukci a výměně  

      osvětlení" 

29. Návrh správce víceúčelového zařízení 

30. Zpracování provozního řádu, požárního řádu, evakuačního řádu víceúčelového zařízení 

31. Návrh smlouvy ke krátkodobému pronájmu víceúčelového zařízení 

32. Pověření kontrolního výboru kontrolou 

33. Záměr na prodej pozemku parc. č. 3923 

34. Záměr na prodej pozemku parc. č. 3922 

35. Cenová nabídka na výrobu klecí 

36. Žádost o dotaci z rozpočtu obce Těšetice v roce 2017 (TJ Těšetice) 

37. Závěrečný účet ZSO VaK Znojemsko - rok 2016 

38. Cenová nabídka na dveře do jídelny a ubytovny, sítě a žaluzie na okna OÚ 

39. Diskuse  

 

Usnesení č. 01/09/2017 

 

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

 

Hlasování : pro –  5,  proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 01/09/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 2 

 

Kontrola plnění usnesení 

Zastupitelé byli seznámeni s kontrolou plnění usnesení. 

 

Zasedání 3.5.2017 

 

Žádost o prodej pozemku parc.č.3129 a 3130/2 – odpověď zaslána dne 5.5.2017, smlouva podepsána 9.5.2017 

Schválení darovací smlouvy (Kočí-Valášek) – smlouva podepsána dne 4.5.2017 

Schválení darovací smlouvy (Pomona Těšetice a.s.) – smlouva podepsána dne 4.5.2017 



Schválení darovací smlouvy (JUDr. M. Císař) – smlouva podepsána dne 4.5.2017 

Schválení darovací smlouvy (René Remeš) – smlouva podepsána dne 24.5.2017 

Žádost o vyjádření ke stavbě energetického díla pro stavební řízení – odpověď zaslána dne 5.5.2017 

Zasedání 17.5.2017 

Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 79/9 – odpověď zaslána dne29.5.2017, smlouva podepsána dne 29.5.2017 

Žádost o prodej pozemku parc.č. 79/9 – odpověď zaslána dne 29.5.2017 

Žádost o prodej pozemku parc.č. 130 a parc.č. 131/2 – odpověď zaslána dne 29.5.2017, smlouva podepsána dne 

29.5.2017 

Žádost o souhlas s provedením náhradní výsadby – odpověď zaslána dne 19.5.2017 

Žádost o finanční podporu na provoz Linky bezpečí – odpověď zaslána dne 29.5.2017 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o projednávání přestupků – smlouva podepsána dne 1.6.2017 

Zájem o odkup pozemku parc. č. 3294 – odpověď zaslána dne 29.5.2017 

Darovací smlouva (Anna Maríková) – smlouva podepsána dne 9. 6. 2017 

Žádost o nákup věcí pro sportovní a pracovní účely SDH Těšetice – odpověď zaslána dne 31.5.2017 

 

Zasedání 29.5.2017 

 

Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo č.022/2016 (Atlanta a.s.) – smlouva podepsána dne 29.5.2017 

Cenová nabídka na pořízení zrcadla při výjezdu z Růžové ulice (Urbania) – objednávka odeslána dne 1.6.2017 

 

Návrh usnesení č. 02/09/2017 

Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. 

 

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

Usnesení č. 02/09/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 3 

 

Rozpočtové opatření č.7/2017 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtového opatření č.7/2017 

Příjmy –         101 400,-- Kč  

Výdaje –        101 400,-- Kč  

Financování –           0,--Kč 

 

 

Návrh usnesení č.  03/09/2017  

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.7/2017 

 

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

Usnesení č. 03/09/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 4 

 

Hospodaření obce k 31.5.2017 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s hospodařením obce k 31. 5. 2017. 

Hlavní činnost v Kč  

Příjmy   3 524 075,65      



Výdaje    6 385 034,31 

Rozdíl   - 2 860 958,66 

Hospodářská činnost v Kč  

Příjmy     1 202 431,08 

Výdaje    1 139 712,21 

Rozdíl          62 718,87 

 

Peněžní zůstatek na účtu obce: ČS Znojmo       5 049 032,78 Kč 

                                                      ČNB Brno             13 056,15 Kč 

Celkem zůstatek účtu obce                                    5 062 088,93 Kč 

 

Peněžní zůstatek na účtu HČ:     412 106,30 Kč 

Zůstatky úvěrových účtů v Kč  

1.úvěrový účet        -         10 334 593,81 Kč 

Celkem úvěrové účty:     10 334 593, 81 Kč 

 

Návrh usnesení č.  04/09/2017 

Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce k 31.5.2017. 

 

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

Usnesení č. 04/09/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 5 

 

Schválení účetní závěrky obce Těšetice za rok 2016 

Zastupitelé byli seznámeni s účetní závěrkou obce Těšetice za rok 2016. 

 

Návrh usnesení č.  05/09/2017 

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2016 Obce Těšetice. Zastupitelstvo Obce Těšetice nezjistilo, že 

by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a 

poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

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

Usnesení č. 05/09/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 6 

 

Schválení účetní závěrky MŠ Těšetice za rok 2016 

Zastupitelé byli seznámeni s účetní závěrkou mateřské školy Těšetice za rok 2016, kterou zpracovala paní 

ředitelka MŠ Těšetice Pavlína Velebová. 



Návrh usnesení č. 06/09/2017 

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2016 mateřské školy Těšetice. Zastupitelstvo obce Těšetice 

nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 

220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

 

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

Usnesení č. 06/09/2017 bylo schváleno. 

 

Bod č. 7 

 

Vyhodnocení adekvátnosti nápravných opatření a uzavření kontroly (Min. vnitra) 

Odbor Ministerstva vnitra uvedl, že obec Těšetice přijala adekvátní opatření k veškerým kontrolou shledaným 

nedostatkům, povinnosti obce považuje za splněné a kontrolu za uzavřenou. Kontrola z Ministerstva vnitra byla 

na obci 26.10.2016. 

 

Návrh usnesení č.  07/09/2017 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z Ministerstva vnitra o splnění povinností obce a uzavření kontroly. 

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

Usnesení č. 07/09/2017 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 8 

 

Zařazení majetku obce – zařazovací protokol č. 10 – 20 /2017 

Zastupitelé byli seznámeni se zařazením do majetku obce: 

č.10/2017 -   Věšák kovový + deska, pořizovací cena 18 778,00 Kč 

č. 11/2017 -  Věšák kovový + deska, pořizovací cena 18 777,00 Kč 

č. 12/2017 -  Věšák kovový + deska, pořizovací cena 18 777,00 Kč 

č. 13/2017 -  Pult šatnový + deska, pořizovací cena 9 430,00 Kč 

č. 14/2017 -  Popelnice (240 l) - kovový odpad, pořizovací cena 1 090,00 Kč 

č. 15/2017 -  Montované pódium, pořizovací cena 132 927,00 Kč 

č. 16/2017 -  Úklidový vozík Duo De Luxe, pořizovací cena 2 790,00 Kč 

č. 17/2017 - Čistící rohož, pořizovací cena 2 807,00 Kč 

č. 18/2017 -  Chladnička ZANUSSI, pořizovací cena 8 920,00 Kč 

č. 19/2017 -  Skříň, pořizovací cena 8 300,00 Kč 

č. 20/2017 -  Skříň, pořizovací cena 8 300,00 Kč 

 

Návrh usnesení č. 08/09/2017 

Zastupitelstvo schvaluje zařazovací protokoly č.10 – 20 /2017. 

 

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

Usnesení č. 08/09/2017 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 



Bod č. 9 

 

Vyřazení majetku obce – vyřazovací protokol č. 1 – 3 /2017 

Zastupitelé byli seznámeni s vyřazením z majetku obce. Jedná se o: 

č.1/2017 - parcela č. 3109 o výměře 254 m2, kupní smlouva s Martinem Trávníčkem a Klárou Novákovou, 

pořizovací cena 160 380,00 Kč 

č.2/2017 – parcela  č. 3129 o výměře 784 m2, kupní smlouva s Ladislavem Večeřou, pořizovací cena 172 480,00 

Kč 

č.3/2017 - parcela č. 3130/2 o výměře 266 m2, kupní smlouva s Ladislavem Večeřou, pořizovací cena 58 520,00 

Kč  

Návrh usnesení č. 09/09/2017 

Zastupitelstvo schvaluje vyřazení z majetku obce č. 1 - 3/2017. 

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

Usnesení č.09/09/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 10 

 

Smlouva o poskytnutí práv k užívání software číslo: SML-00629/17 (Alis spol. s r.o.) 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se smlouvou o poskytnutí práv k užívání software číslo: SML-00629/17 s firmou 

Alis spol. s r.o. 

 

Návrh usnesení č. 10/09/2017 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí práv k užívání software číslo: SML-00629/17 s firmou Alis spol. 

s r.o. a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 

 

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

Usnesení č. 10/09/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 11 

 

Smlouva o přeprodeji časových razítek (Triada, spol. s r.o.) 

Zastupitelům byl vysvětlen význam a nutnost využívání elektronické spisové služby s použitím časových razítek. 

 

Návrh usnesení č. 11/09/2017 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o přeprodeji časových razítek  s firmou Triada, spol. s r.o. a pověřuje starostku 

k podpisu smlouvy. 

 

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

Usnesení č. 11/09/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 12 

 

Žádost o vyjádření ke stavbě energetického díla pro stavební řízení 

Po předložení žádosti o povolení přípojky nízkého napětí ke stavbě Martina Trávníčka a po prohlédnutí projektové 

dokumentace udělilo zastupitelstvo souhlas. 

 

Návrh usnesení č. 12/09/2017 

Zastupitelstvo schvaluje přípojku nízkého napětí pro Martina Trávníčka, číslo stavby 1030037189 dle přiložené 

dokumentace. 

 

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

Usnesení č. 12/09/2017 bylo schváleno 



      

Bod č. 13 

 

Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2017 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s nutností spolufinancování terénních sociálních služeb týkajících se pečovatelské 

služby Charity a rodinných sociálních asistentů, které zajišťují Centra sociálních služeb Znojmo. O zbytek  

financování prevence a péče se postará město Znojmo. Příspěvek na jednoho občana je 30,094 Kč. Občané mohou 

tyto služby využívat a informovat se sami na adrese www.socialnisluzby-znojemsko.cz 

 

Návrh usnesení č. 13/09/2017 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 

2017 ve výši   17 725,- Kč. 

 

Hlasování : pro –   5      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 13/09/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 14 

 

Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl VP_2017_90790 

Zastupitelstvo jednalo o nutnosti zaplatit finanční částku ve výši 4 114,- Kč (poplatek OSA) za hudební produkci 

skupiny HABAKUK ze dne 13.5.2017. 

 

Návrh usnesení č. 14/09/2017 

Zastupitelstvo schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl VP_2017_90790 a pověřuje 

starostku k podpisu smlouvy. 

 

Hlasování : pro –   5      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 14/09/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 15 

 

Rozšíření veřejného osvětlení 

U betonky byly umístěny 2 lampy veřejného osvětlení, které byly zbudovány za bývalého zemědělského 

družstva. Tyto lampy musely být přesunuty na pozemek obce. Dále je třeba na tyto lampy zpracovat projektovou 

dokumentaci a vyřídit stavební povolení. Bylo doporučeno ze stavebního úřadu zvážit přeložení těchto lamp do 

vzdálenosti 1 m od betonky z bezpečnostních důvodů a důvodů poškození lamp, kde by se museli oslovit 

majitelé svých pozemků. 

 

Návrh usnesení č. 15/09/2017 

Zastupitelstvo schvaluje rozšíření veřejného osvětlení a pověřuje starostku k dalšímu jednání. 

 

Hlasování : pro –   5      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 15/09/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 16 

 

Rozpočtová odpovědnost obce, financování průtahu obcí 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s problematikou právní úpravy rozpočtové odpovědnosti veřejných institucí (viz 

doložený dopis hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka) a možná řešení financování průtahu. 

 

Návrh usnesení č. 16/09/2017 

Zastupitelstvo bere na vědomí informace o rozpočtové odpovědnosti obce a financování průtahu a pověřuje 

starostku k dalšímu jednání s Českou spořitelnou. 



 

Hlasování : pro –   5      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 16/09/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod 17 

 

Informace o revizi dětského hřiště před obecním úřadem 

Starostka předložila výsledky revize dětského hřiště i s možnostmi nápravy zjištěných nedostatků. 

 

Návrh usnesení č. 17/09/2017 

Zastupitelstvo bere na vědomí informace o revizi dětského hřiště před obecním úřadem a pověřuje starostku 

k zařízení nutných oprav herních prvků. 

 

Hlasování : pro –   5      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 17/09/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 18 

 

Revokace usnesení 15/01/2017 

V usnesení 15/01/2017 z jednání zastupitelstva 27.1.2017 byla uvedena nesprávná výměra pozemku parc.č.4021, 

skutečná výměra je 798 m2. 

 

Návrh usnesení č. 18/09/2017 

Zastupitelstvo schvaluje revokaci usnesení 15/01/2017. 

Hlasování : pro –   5      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 18/09/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 19 

 

Návrh směny pozemků parc.č.3996/3 a parc.č. 4021 

Vzhledem k závažnosti tohoto rozhodnutí se zastupitelstvo rozhodlo přesunout projednání tohoto bodu na další 

zastupitelstvo a vyžaduje přítomnost všech členů zastupitelstva. 

 

Návrh usnesení č. 19/09/2017 

Zastupitelstvo odkládá projednání tohoto bodu na zasedání zastupitelstva 12. 7. 2017 

Hlasování : pro –   5      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 19/09/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 20 

 

Záměr na směnu pozemků parc.č 3996/3 a parc.č.4021 

Vzhledem k závažnosti tohoto rozhodnutí se zastupitelstvo rozhodlo přesunout projednání tohoto bodu na další 

zastupitelstvo a vyžaduje přítomnost všech členů zastupitelstva. 

 

Návrh usnesení č. 20/09/2017 

Zastupitelstvo odkládá projednání tohoto bodu na zasedání zastupitelstva 12. 7. 2017 

 

Hlasování : pro –   5      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 20/09/2017 bylo schváleno. 

 

 

 

 



Bod č. 21 

 

Plán zasedání zastupitelstva na 2.pololetí 2017 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem termínů jednání zastupitelstva obce Těšetice ve  2.pololetí 2017, která se 

budou konat každou druhou středu v měsíci. 

 

Červenec    12.7.2017    18:00 hodin  

Srpen            9.8.2017    18:00 hodin  

Září             13.9.2017    18:00 hodin  

Říjen          11.10.2017    18:00 hodin  

Listopad       8.11.2017    18:00 hodin  

Prosinec      13.12.2017    18:00 hodin 

 

 

Návrh usnesení č. 21/09/2017 

Zastupitelstvo schvaluje termíny jednání Zastupitelstva obce v 2.pololetí 2017. 

 

Hlasování : pro –   5      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 21/09/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 22 

 

Možnosti řešení nevyhovujícího stavu topení v budově sportovního areálu 

Zastupitelé byli seznámeni s možnostmi řešení nevyhovujícího stavu topení v budově sportovního areálu. Pan 

Schuska měl  na základě písemné reklamace odstranit nedostatky do 30.4.2017, což ale neučinil. Starostka se 

informovala u právníka, jak naložit s danou situací, neboť získala špatné recenze na jeho práci. Jsou dvě 

možnosti: 

1) ocenit práci soudním znalcem, najmout právníka a řešit situaci soudní cestou (zde není záruka, že i když 

jednání bude vyhráno, že pan Schuska vše opraví nebo zaplatí vyplacenou částku od obce a všechny výlohy 

spojené se soudním jednáním mohou být stejné jako oprava obce na vlastní náklady 

2) obec na své náklady zajistí opravu, což je zbudování nového komínu, napojení na stávající krbovou vložku, 

pořídit elektrokotel na temperování teploty během doby, kdy je budova uzavřena 

cenová nabídka na zbudování komínu (nerezový, zděný) a elektrokotle byla předložena. 

Vzhledem k závažnosti tohoto rozhodnutí se zastupitelstvo rozhodlo přesunout projednání tohoto bodu na 

další zastupitelstvo a vyžaduje přítomnost všech členů zastupitelstva. 

 

Návrh usnesení č. 22/09/2017 

Zastupitelstvo odkládá projednání tohoto bodu na zastupitelstvo 12. 7. 2017. 

 

Hlasování : pro –   5      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 22/09/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 23 

 

Cenová nabídka na okenní sítě proti hmyzu a 2 uzamykatelné kliky na okna ve víceúčelovém zařízení 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s cenovou nabídkou  na sítě proti hmyzu a 2 uzamykatelné kliky do 

víceúčelového zařízení od firmy HaM, která dodávala plastová okna. Nabídka byla přijata, ale na WC budou 

objednány pouze 3 sítě na malá okna. Cenová nabídka bude tedy upravena o tyto 3 sítě. 

 



Návrh usnesení č. 23/09/2017 

Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku od firmy HaM a pověřuje starostku podat objednávku. 

 

Hlasování : pro –   5      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 23/09/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 24 

 

Nabídka pojištění majetku obce (revize smlouvy a pojištění VZ) 

Starostka nechala zpracovat revizi pojištění obecního majetku, která byla zpracována u Kooperativy. Zároveň 

zadala zpracovat návrh pojištění doplněný o pojištění budovy a vybavení víceúčelového zařízení. Zastupitelstvu 

byl předložen návrh smlouvy na pojištění obecního majetku s pojišťovnou Kooperativa. Cena pojištění je         

17 589,- Kč /rok. Cena předchozího pojištění byla 15 895,- Kč. 

 

Návrh usnesení č. 24/09/2017 

Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy na pojištění obecního majetku s pojišťovnou Kooperativa a pověřuje 

starostku k podpisu smlouvy. 

 

Hlasování : pro –   5      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 24/09/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 25 

 

Zájem o prodej pozemků obce parc.č. 70/2 , parc.č.71/1, část pozemku parc.č.179/5 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se zájmem občanů odkoupit obecní pozemky parc.č. 70/2 , parc.č.71/1, část 

pozemku parc.č.179/5. Občané chtěli toto řešit tak, aby to bylo v souladu s průtahem a stavebním úřadem. 

 

 

Návrh usnesení č. 25/09/2017 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zájmu občanů odkoupit obecní pozemky. Část pozemku parc. č. 179/5 

nelze prodat za účelem zájemců, možnost prodeje pozemků parc. č. 70/2, parc. č. 71/1 se bude řešit po realizaci 

průtahu. 

 

Hlasování : pro –   5      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 25/09/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 26 

 

Výsledek průzkumu trhu ,,Mateřská škola Těšetice – vybudování pískoviště “ 

Zastupitelé byli seznámeni s výsledky průzkumu trhu. 

Dne 12.6.2017 bylo provedeno otevření nabídek. Komise ve složení: Mgr.Jana Bezrouková, Ing. Miroslav 

Krejčí, Pavel Worbis. Byly předloženy tři nabídky. 

 

Tabulka hodnocení podle nabídkové ceny 

 

 

Dodavatel Cena bez DPH 21% Celkem s DPH Výsledné pořadí 

Tesařství Hostěradice 

s.r.o. 
65 430,-  3. 

Kašpárek Petr 

Truhlářství 
59 000,-  1. 

Roman Jirgala – DARO 

 

63 500,-  2. 

 

 



 

Návrh usnesení č. 26/09/2017 

Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky průzkumu trhu „Mateřská škola – vybudování pískoviště“ a pověřuje 

starostku k podpisu smlouvy s firmou Kašpárek Petr Truhlářství. 

 

Hlasování : pro –   5      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 26/09/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 27 

 

Výsledek průzkumu trhu ,,Mateřská škola Těšetice – rekonstrukce a výměna osvětlení “ 

Zastupitelé byli seznámeni s výsledky průzkumu trhu. 

Dne 12.6.2017 bylo provedeno otevření nabídek. Komise ve složení: Mgr.Jana Bezrouková, Ing. Miroslav 

Krejčí, Pavel Worbis. Byly předloženy tři nabídky. 

 

Tabulka hodnocení dle nabídkové ceny 

 

 

Dodavatel Cena bez DPH 21% Celkem s DPH Výsledné pořadí 

Milan Jedlička 

Elektromonážní práce 
58 292,-  2. 

Libor Doležal 

Lukov 
65 374,-  3. 

Milan Jedlička 

Ektromontážní práce 

57 181,-  1. 

 

 

Návrh usnesení č. 27/09/2017 

Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky průzkumu trhu „Mateřská škola – rekonstrukce a výměna osvětlení“ a 

pověřuje starostku k podpisu smlouvy s firmou Milan Jedlička, Elektromontážní práce. 

 

Hlasování : pro –   5      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 27/09/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 28 

 

Výsledek průzkumu trhu , Mateřská škola Těšetice – stavební práce při rekonstrukci a výměně osvětlení “ 

Zastupitelé byli seznámeni s výsledky průzkumu trhu. 

Dne 12.6.2017 bylo provedeno otevření nabídek. Komise ve složení: Mgr.Jana Bezrouková, Ing. Miroslav 

Krejčí, Pavel Worbis. Byly předloženy tři nabídky. 

 

 

Tabulka hodnocení dle nabídkové ceny 

 

 

Dodavatel Cena bez DPH 21% Celkem s DPH Výsledné pořadí 

OSP, spol. s r.o.  

 
60 726,- 73 479,- 2. 

K.S.H. group s r.o. 

 
65 169,- 78 854,- 3. 

Stavby Petr, s r.o. 

 

53 292,- 64 483,- 1. 

 

 

 

 



Návrh usnesení č. 28/09/2017 

Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky průzkumu trhu „Mateřská škola – stavební práce při rekonstrukci a 

výměně osvětlení“ a  pověřuje starostku k podpisu smlouvy s firmou Stavby Petr s. r. o. 

 

Hlasování : pro –   5      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 28/09/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 29 

 

Návrh správce víceúčelového zařízení 

Vzhledem k tomu, že je třeba určit osobu, která by nesla zodpovědnost při používání a pronajímání 

víceúčelového zařízení, bylo navrženo dvojí řešení: vytvořit nové pracovní místo nebo  pověřit zaměstnance 

obce. Zastupitelé se rozhodli pro zaměstnance obce  Marcelu Zimmermannovou. Činnost bude vykonávat v 

rámci pracovní doby. 

 

Návrh usnesení č. 29/09/2017 

Zastupitelstvo schvaluje správcem víceúčelového zařízení zaměstnance obce Marcelu Zimmermannovou. 

 

Hlasování : pro –   5      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 29/09/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 30 

 

Zpracování provozního řádu, požárního řádu, evakuačního řádu víceúčelového zařízení 

Starostka sdělila zastupitelstvu informace z jednání ohledně zajištění potřebných předpisů, řádů a plánu do 

víceúčelového zařízení. Je třeba nechat zpracovat požární evakuační plán (textová a grafická část), požární řád a 

požární poplachové směrnice. Toto zpracuje technik BOZP. Dále bylo určeno rozmístění a zavěšení hasicích 

přístrojů. Provozní řád si obec zpracuje sama dle předlohy a požárního řádu. 

 

Návrh usnesení č. 30/09/2017 

Zastupitelstvo bere na vědomí informace z tohoto jednání a pověřuje starostku zajistit zpracování požárního 

evakuačního plánu (textová a grafická část), požárního řádu a požární poplachové směrnice, provozní řád 

víceúčelového zařízení.  

 

Hlasování : pro –   5      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 30/09/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 31 

 

Návrh smlouvy ke krátkodobému pronájmu víceúčelového zařízení 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem smlouvy na krátkodobý pronájem víceúčelového zařízení. Je třeba ještě 

doplnit (buď ve smlouvě  nebo jako samostatná příloha), že nájemce byl seznámen s požárním evakuačním 

plánem (textová a grafická část), požárním řádem, požární poplachovou směrnicí, provozním řádem 

víceúčelového zařízení, únikovými cestami, obsluhou zařízení. Je třeba zpracovat návrh ceníku za pronájem, 

který bude předložen ke schválení na zasedání v červenci. 

 

Návrh usnesení č. 31/09/2017 

Zastupitelstvo doporučuje předložený návrh smlouvy doplnit o část, kde bude uvedeno, že nájemce byl seznámen 

s požárním evakuačním plánem (textová a grafická část), požárním řádem, požární poplachovou směrnicí a 

provozním řádem víceúčelového zařízení, únikovými cestami, obsluhou zařízení a zkonzultovat smlouvu s 

právníkem. 

 

 

 



Hlasování : pro –   5      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 31/09/2017 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 32 

 

Pověření kontrolního výboru kontrolou 

Kontrolní výbor byl pověřen  kontrolou plnění usnesení za období leden – duben 2017. 

Návrh usnesení č. 32/09/2017 

Zastupitelstvo schvaluje pověření kontrolního výboru kontrolou plnění usnesení za období leden – duben 2017. 

 

Hlasování : pro –   5      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 32/09/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 33 

 

Záměr na prodej pozemku parc. č. 3923 

Vzhledem k tomu, že nikdo nereagoval na vyvěšený záměr prodeje pozemku parc.č.3923 o výměře 19 m2, je 

navržen záměr nový se sníženou cenou, tj. 100,- Kč/m2. Snížená cena je z důvodu vyrovnání starých nesrovnalostí. 

 

Návrh usnesení č. 33/09/2017 

Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 3923 o výměře 19 m2 za cenu 100,- Kč/m2. 

 

Hlasování : pro –   5      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 33/09/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 34 

 

Záměr na prodej pozemku parc. č. 3922 

Vzhledem k tomu, že nikdo nereagoval na vyvěšený záměr prodeje pozemku parc.č.3922 o výměře 235 m2, je 

navržen záměr nový se sníženou cenou, tj. 50,- Kč/m2. Snížená cena je z důvodu vyrovnání starých nesrovnalostí. 

 

Návrh usnesení č. 34/09/2017 

Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 3922 o výměře 235 m2 za cenu 50,- Kč/m2. 

 

Hlasování : pro –   5      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 34/09/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 35 

 

Cenová nabídka na výrobu klecí 

Zastupitelstvu byla předložena cenová nabídka na výrobu 8 kusů klecí na díly pro obecní stan od firmy O. K. 

Štefka a synové, spol. s r.o. za cenu 14 360,-Kč + DPH. V současnosti jsou stany v papírových krabicích, které 

jsou už roztrhané nebo slepované. Zastupitelstvo nesouhlasí s cenovou nabídkou proto, že hodnota klecí je 

neúměrná hodnotě stanu. 

 

Návrh usnesení č. 35/09/2017 

Zastupitelstvo neschvaluje cenovou nabídku na výrobu 8 klecí od firmy O. K. Štefka a synové, spol. s r.o. za cenu 

14 360,- Kč + DPH. 

 

 

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

Usnesení č. 35/09/2017 bylo schváleno. 

 

 



Bod č. 36 

 

Žádost o dotaci z rozpočtu obce Těšetice v roce 2017 (TJ Těšetice) 

Spolek fotbalistů TJ Těšetice žádá o navýšení dotace z rozpočtu obce Těšetice ze 40 000,- na 50 000,- Kč za 

účelem udržování hrací plochy v požadované kvalitě a dalších výdajů spojených s provozováním činnosti. 

Zastupitelstvo neschvaluje toto navýšení z důvodů nespolupráce TJ Těšetice při akcích pořádaných obcí. 

 

Návrh usnesení č. 36/09/2017 

Zastupitelstvo schvaluje dotaci z rozpočtu obce Těšetice v roce 2017 pro TJ Těšetice ve výši 40 000,- Kč. 

 

Hlasování : pro –   5      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 36/09/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 37 

 

Závěrečný účet ZSO VaK Znojemsko - rok 2016 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se závěrečným účtem ZSO VaK Znojemsko - rok 2016. 

 

 

Návrh usnesení č. 37/09/2017 

Zastupitelstvo bere na vědomí závěrečný účet ZSO VaK Znojemsko - rok 2016. 

 

Hlasování : pro –   5      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 37/09/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 38 

 

Cenová nabídka na dveře do jídelny a ubytovny, sítě a žaluzie na okna OÚ 

Po předložené cenové nabídce na dveře do jídelny a ubytovny a na sítě proti hmyzu a žaluzie do oken OÚ se 

zastupitelstvo rozhodlo schválit žaluzie a sítě na OÚ. Co se týká dveří, uložilo starostce zjistit nové cenové 

nabídky od jiných firem. Cenová nabídka bude upravena pouze na cenu žaluzií a sítí na OÚ. 

 

Návrh usnesení č. 38/09/2017 

Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku na sítě a žaluzie na okna obecního úřadu u firmy HaM. Na dveře u 

jídelny a ubytovny pověřuje starostku nechat zpracovat ještě další cenové nabídky od jiných firem. 

 

 

Hlasování : pro –   5      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 38/09/2017 bylo schváleno. 

 

 

Diskuse: 

 

Bezrouková - od 20. - 25. 6. pracovní volno, zastupuje místostarosta Jindřich Žižka 

   - akustika v KD, sjednaná schůzka na řešení 

   - Eko-kom  informace o třídění odpadu, Osvědčení o úspoře 

   - zákaz umývání aut u hřbitova 

    

                 

 

Worbis         - kontrola výsadeb stromů 

   - požadavek na rozšíření nabídky prodeje v KD 

   - obrubník u obchodu 

   - výsledek jednání - pozemky v okolí potoka 

 

 

 

 



 

Starostka ukončila po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 22.15 hodin. 

 

 

V Těšeticích dne  14. 6. 2017 

 

 

 

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

       Mgr. Jana Bezrouková                                                      ověřovatelé zápisu  

        starostka obce 

 

 


