
Z Á P I S  

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, 

konaného dne 10.01.2018 v Těšeticích 

 
Starostka obce zahájila 1. 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. 7. - 14. 

 

07. Žádost o finanční příspěvek (SDH Těšetice) 

08. Žádost o zakoupení vycházkového stejnokroje (SDH Těšetice) 

09. Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330043007/001 

10. Žádost o snížení nájemného v Kulturním domě Těšetice 

11. Žádost o přemístění místního rozhlasu a osvětlení 

12. Těšetický košt 2018 (10.3.2018) 

13. Rozpočtové opatření č. 01/2018 

14. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

  

  

 

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

 

 

 

Přítomni: Mgr. Jana Bezrouková, Ing. Libuše Krejčová, Ing. Miroslav Krejčí,  

                       Pavel Worbis, Jindřich Žižka,  

                                                 

Omluveni:     Ing. Zdeněk Nekula, Ladislav Večeřa  

 

Nepřítomni:    0 

  

Hosté:      Leoš Musil 

 

Zapisovatelem  byl jmenován Jindřich Žižka 

 

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. Kontrola plnění usnesení 

3. Žádost o koupi půdy ve vlastnictví obce 

4. Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330042465/001 (I.K.) 

5. Řešení nevyhovujícího stavu topení v budově sportovního areálu 

6. Organizace obecního plesu konaného 20.1.2018 

7. Žádost o finanční příspěvek (SDH Těšetice) 

8. Žádost o zakoupení vycházkového stejnokroje (SDH Těšetice) 

9. Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330043007/001 

10. Žádost o snížení nájemného v Kulturním domě Těšetice 

11. Žádost o přemístění místního rozhlasu a osvětlení 

12. Těšetický košt 2018 (10.3.2018) 

13. Rozpočtové opatření č. 01/2018 

14. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

15. Diskuse 

 

 

Usnesení č. 01/01/2018 

 

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

 

Hlasování : pro –  5, proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 01/01/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 2 

Kontrola plnění usnesení 
Zasedání 8.11.2017 

Bod č.12 – dořešeno na zasedání 13.12.2017 bod č.21 

Bod č.21 – dořešeno na zasedání 13.12.2017 bod č.3 

Bod č.27 – dořešeno na zasedání 13.12.2017 bod č.4 

 

Zasedání 13.12.2017 

Bod č. 15 – zasláno k podpisu 

Bod č. 26, 28 – smlouvy nejsou podepsané 

 

Ostatní body jednání jsou splněny. 

 

Návrh usnesení č. 02/01/2018 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. 

 

Hlasování : pro –  5   proti –     0 –          , zdržel se – 0 
Usnesení č. 02/01/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 3 

Žádost o koupi půdy ve vlastnictví obce 
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o koupi půdy ve vlastnictví obce p.č. 3891 o výměře 58m2 v k.ú. Těšetice. 

Žadatel tuto parcelu v současné době užívá jako zahradu. 

 

 

Návrh usnesení č.  03/01/2018  
Zastupitelstvo obce  bere na vědomí žádost o koupi půdy ve vlastnictví obce parc.č.3891 o výměře 58 m2 a pověřuje starostku 

k dalšímu jednání. 

Hlasování : pro –  5     , proti –     0 –          , zdržel se – 0          
Usnesení č. 03/01/2018 bylo schváleno. 



Bod č. 4 

Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330042465/001 (I.K.) 
Starostka seznámila zastupitele se zněním návrhu Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330042465/001. Jedná se o 

stavbu „Těšetice,přípojka kNN Kraizel Ivo“, umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN. Rozsah věcného břemene 

vymezuje geometrický plán č. : 732-5630/2017 zhotovený firmou ADITIS s.r.o.. Geometrický plán je součástí této smlouvy. 

 

 

Návrh usnesení č.  04/01/2018  
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330042465/001 (distribuční soustava 

„Těšetice přípojka kNN Kraizel Ivo“ - kabelové vedení) mezi obcí Těšetice a E.ON Distribuce, a.s. v předloženém znění a 

pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 

 

Hlasování : pro –  5    , proti –     0 –          , zdržel se – 0          
Usnesení č. 04/01/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 5 

Řešení nevyhovujícího stavu topení v budově sportovního areálu 
Místostarosta informoval zastupitele s průběhem dořešení topení v budově na hřišti.  

31.12.2017 přijel p. Schuska, vyčistil krbovou vložku a zatopil suchým dřevem. Nic nekouřilo, dřevo hořelo bez problémů. 

Bylo připomenuto, že je potřeba topit suchým a pokud možno odkůrovaným dřevem. Krbová vložka s výměníkem má jiný 

způsob hoření. Dále uvedl, že objedná na prodloužení komínu díly a utěsní spáru kolem oplechování a střechou jiným tmelem - 

Bitumelem.  

Starostka sdělila zastupitelům, že p. Schuska ji volal10.1.2018 a sdělil ji totéž. 

 

 

Návrh usnesení č.  05/01/2018 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o řešení nevyhovujícího stavu topení v budově sportovního areálu. 
 
Hlasování : pro –   5       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 05/01/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 6 

Organizace obecního plesu konaného 20.1.2018 
Starostka informovala zastupitele o přípravě Obecního plesu, poté proběhla diskuse mezi zastupiteli k tomuto bodu jednání. 

Jsou vítáni jak dárci do tomboly, tak případní dobrovolníci, ochotní pomoci při samotném chystání plesu od čtvrtku a pátku 

večer a průběhu konání samotného plesu v sobotu 20.01.2018 večer od 20.00 hod.  

 

Návrh usnesení č. 06/01/2018 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o pořádání obecního plesu konaného 20.1.2018. 

 

Hlasování : pro –   5       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 06/01/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 7 

Žádost o finanční příspěvek (SDH Těšetice) 
Zastupitelé byli informování starostkou o žádosti podanou SDH Těšetice na finanční příspěvek k pořádání tradičního 

Masopustu 2018 dne 10.02.2018. 

 

Návrh usnesení č.  07/01/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje SDH Těšetice finanční příspěvek ve výši Kč 6.000,-- na pořádání tradičního masopustu 

10.2.2018. 
 
Hlasování : pro –    5     , proti –   0            , zdržel se – 0           
Usnesení č. 07/01/2018 bylo schváleno 

 

 



Bod č. 8 

Žádost o zakoupení vycházkového stejnokroje (SDH Těšetice) 
Starostka předložila zastupitelům žádost o zakoupení vycházkového stejnokroje pro Davida Polického člena výboru SDH 

Těšetice. Výbor musí mít 5 členů, SDH Těšetice měla pouze 4 členy. Oblek je ve vlastnictví obce. 

 

 

Návrh usnesení č. 08/01/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje SDH Těšetice zakoupení vycházkového stejnokroje pro člena výboru Davida Polického dle 

předložené cenové nabídky. 

 

Hlasování : pro –   5      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 08/01/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 9 

Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330043007/001 
Starostka seznámila zastupitele se zněním návrhu Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330043007/001. Jedná se o 

stavbu „Těšetice,přípojka kNN Trávníček Antonín“, umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN. Rozsah vecného 

břemene vymezuje geometrický plán č. : 736-5447/2017 zhotovený firmou ADITIS s.r.o.. Geometrický plán je součástí této 

smlouvy. 
  
Návrh usnesení č. 09/01/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330043007/001 (distribuční soustava 

„Těšetice přípojka kNN Trávníček Antonín“ - kabelové vedení NN) mezi obcí Těšetice a E.ON Distribuce, a.s. v předloženém 

znění a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 
 
Hlasování : pro –   5      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č.09/01/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 10 

Žádost o snížení nájemného v Kulturním domě Těšetice 
Starostka přednesla zastupitelům žádost o snížení nájemného v Kulturním domě Těšetice na pronájem sálu k provozování Jógy 

na částku 200,-- Kč/h. V žádosti je zmiňováno, proč má Klub žen pronájem sálu zdarma. Nyní je stanovena částka na pronájem 

sálu 300,--  Kč/h včetně energií a DPH. Jóga je provozována 1x týdně 1 hodinu. 

 

Návrh usnesení č. 10/01/2018 
Zastupitelstvo obce zamítá žádost o snížení hodinového nájemného za pronájem sálu k výuce jógy ve víceúčelovém zařízení 

Těšetice z důvodu: cena 300,-- Kč/hod. je již včetně DPH a ceny za energie. Klub žen je spolek obce, který velmi spolupracuje 

s obecním úřadem, podílí se na pořádání obecních akcí a výrazně přispívají ke kulturnímu dění v obci. 

 

Hlasování : pro –   5     , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 10/01/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 11 

Žádost o přemístění místního rozhlasu a osvětlení 
Starostka seznámila zastupitele se zněním žádosti o přemístění sloupu místního rozhlasu a osvětlení o 4 m umístěného na 

obecním pozemku směrem do vesnice od domu a parkovací plochy parc.č. 4383. Sloup je nyní na nevhodném místě, ztěžuje 

výjezd automobilů a vybudování oplocení pozemku. 

 

Návrh usnesení č. 11/01/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje přemístění sloupu veřejného osvětlení a rozhlasu na obecním pozemku sousedícím s pozemkem 

parc.č. 4383 z důvodu výjezdu automobilů z parkovací plochy a překážky vybudování oplocení pozemku. 

 

Hlasování : pro –   5     , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 11/01/2018 bylo schváleno. 

 

 



Bod č. 12 

Těšetický košt 2018 (10.3.2018) 
Starostka předala slovo Leoši Musilovi, který seznámil zastupitele s přípravou Těšetického koštu 2018 – 15. ročník, který se 

uskuteční dne 10.03.2018 v sále KD Těšetice – víceúčelovém zařízení. 
 
Přednesl předpokládaný program Těšetického koštu – dne 10.03.2018 

od 17:00 – 20:00 hod.  Degustace vín – pro ty, co si chtějí popovídat o víně s doprovodem reprodukované hudby a nebo   

                                                                harmonikáře 

od 20:00 hod. vyhlášení výsledků, hudební a taneční vystoupení 

od 21:00 – 02:00 hod. taneční zábava, skupina Klaxon 
 
Požádal zastupitelstvo o podporu této akce a schválení: 

- uspořádat 15.ročník Těšetického koštu 2018 pod hlavičkou obce Těšetice 

- dofinancování rozpočtu akce, viz. Příloha 
 
- pronájmem sálu zdarma v termínech –  Sběr vzorků           úterý      6.3.2018    18:00 – 22:00 hod. 

                                                                  Hodnocení vín       čtvrtek   8.3.2018    18:00 – 22:00 hod. 

                                                                  Košt                       sobota  10.3.2018    16:00 – 03:00 hod.     

- zajištění provozu výčepu, ze strany obce  
 
 

Návrh usnesení č. 12/01/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 uspořádání 15. ročníku Těšetického koštu pod hlavičkou obce Těšetice 

 dofinancování rozpočtu akce dle přílohy 

 pronájem sálu v předložených termínech 

 zajištění obcí provozu výčepu  

 

Hlasování : pro –   5      , proti –    0            , zdržel se – 0    
Usnesení č. 12/01/2018 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 13 

Rozpočtové opatření č. 01/2018 
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtového opatření č. 01/2018. 

 

Příjmy              0,-- 

Výdaje             0,--  

Rozdíl              0,-- 

 

 

Návrh usnesení č.  13/01/2018  
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 01/2018. 

 

Hlasování : pro –  5     , proti –     0 –          , zdržel se – 0          
Usnesení č. 13/01/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 14 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
Starostka informovala zastupitele, že jednala se zástupcem Svazku obcí DANÍŽ  Ing. Jaroslavem Jenšovským o společném 

pověřenci pro ochranu osobních údajů nutného od 25.5.2018. Bylo ji sděleno, že je vše v jednání a zatím nelze říct, jak to bude. 

Ing. Jenšovský sdělil, že si obec ale musí sama zajistit přípravné práce, technická a organizační opatření a audit. Na tyto 

přípravné práce, technická a organizační opatření a audit (bez nutnosti jmenovat pověřence) oslovila ing. Romana Záboje za 

cenu 800,-- Kč/hod.+ DPH. 

 

Návrh usnesení č. 14/01/2018 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o dalších jednáních o pověřenci pro ochranu osobních údajů  

a schvaluje zpracování auditu osobních údajů Ing. Romanem Zábojem za cenu 800,-- Kč/hod + DPH. 



Hlasování : pro –   5      , proti –    0            , zdržel se – 0          
Usnesení č. 14/01/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 15 

Diskuse: 

 

Mgr. Bezrouková – kronika může být formou elektronickou nebo písemnou (zastupitelé souhlasí s písemnou verzí) 

                              - na obec jsme dostali kopii dopisu s žádostí o prošetření, který byl adresován k rukám p. ředitelky v MŠ 

                                Těšetice 

 

  

 

 

Starostka ukončila po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva ve 21.30 hodin. 

 

 

V Těšeticích dne  10.01.2018 

 

 

 

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

       Mgr. Jana Bezrouková                                                      ověřovatelé zápisu  

        starostka obce 
 


