ZÁPIS
o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2018,
konaného dne 14.02.2018 v Těšeticích
Starostka obce zahájila 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2018 (dále jen „zastupitelstvo “) v 18,00 hod. a všechny
přivítala.
Před samotným jednáním bylo předáno slovo rodičům dětí z mateřské školy. P. Opálková, Podloucká, Raabová, Míková sdělily
zastupitelům své názory k situaci v MŠ Těšetice po odchodu p. ředitelky Velebové a chodu v MŠ Těšetice do budoucna. Je
třeba situaci v mateřské škole zklidnit a vrátit do pohody.
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. 20. a č.21.
20. Smlouva o poskytnutí věcného daru (HABAU)
21. Špatný stav střechy jídelny a ubytovny
Bod č. 17 doplněn text Hospodaření obce k 30.11.2017 a 31.12.2017

a že je přítomno 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:

Mgr. Jana Bezrouková, Ing. Libuše Krejčová, Ing. Miroslav Krejčí, Ing. Zdeněk Nekula, Ladislav Večeřa
Pavel Worbis, Jindřich Žižka,

Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté:

0
p. Opálková, Podloucká, Raabová, Míková

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. Zdeněk Nekula 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. Zdeňka Nekulu a Ladislava Večeřu.
Hlasování : pro – 7 , proti –
Usnesení bylo schváleno.

0

, zdržel se –

0

Starostka přednesla návrh programu zasedání ke schválení.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
zastupitelstva obce)
Kontrola plnění usnesení
Souhlas vlastníka pozemku s realizací a umístěním stavby
Dodatek č.3 k pracovní smlouvě (Změna pracovního poměru)
Pověření finančního výboru kontrolou
Žádost ZŠ Prosiměřice o cenu do tomboly na školní ples 23.2.2018
Realizace chodníků a parkovacích stání v rámci stavby „ II/413, III/ 41316 Těšetice průtah“
Podání žádosti na Úřad práce ve Znojmě na pracovní příležitosti v rámci VPP
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 4113
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 4114
Záměr na pronájem pozemku parc.č. 4113
Záměr na pronájem pozemku parc.č. 4114
Záměr na prodej pozemku parc.č. 3891
Vzdání se funkce ředitelky mateřské školy
Vyhlášení konkursu na pozici ředitel/ka Mateřské školy Těšetice
Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP_2018_2931 (obecní ples)
Hospodaření obce k 30.11.2017 a 31.12.2017
Rozpočtové opatření č. 02/2018
Zpráva o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku za rok 2017
Smlouva o poskytnutí věcného daru (HABAU)
Špatný stav střechy jídelny a ubytovny

Usnesení č. 01/02/2018
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 7,
proti – 0
Usnesení č. 01/02/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Kontrola plnění usnesení
Zasedání 13.12.2017
Bod č.30 - bylo schváleno podání žádosti obce na SUS Znojmo o zřízení sjezdu z parcely č.73/1 v rámci průtahu. SUS Znojmo
zaslala 25.1.2018 souhlas se zřízením tohoto sjezdu.
Bod č.26 - smlouva nepodepsána
Bod č.27 – smlouva nepodepsána
Bod č.15 – souhlasné prohlášení nepodepsáno ze zdravotních důvodů
Zasedání 10.1.1018
Body jednání jsou splněny.
Návrh usnesení č. 02/02/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování : pro – 7 proti – 0 –
Usnesení č. 02/02/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 3
Souhlas vlastníka pozemku s realizací a umístěním stavby
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem Souhlasu vlastníka pozemku s realizací a umístěním stavby. Jedná se o stavbu „Přípojka
splaškové kanalizace pro lisovnu na parc.č. 79/7, k.ú. Těšetice u Znojma“, která by měla být realizována přes pozemek obce
parc.č. 79/1.
Návrh usnesení č. 03/02/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje přípojku splaškové kanalizace pro lisovnu na parc.č. 79/7, k.ú. Těšetice u Znojma, která bude
realizována přes pozemek obce parc.č.79/1. Pozemek bude po realizaci uveden do původního stavu.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0 –
Usnesení č. 03/02/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
Dodatek č.3 k pracovní smlouvě (Změna pracovního poměru)
Starostka informovala o změně pracovního poměru pro zaměstnance v obecní jídelně od 1.3.2018, který se mění na celý
úvazek, tj. 40 hod. týdně. Tuto změnu bude řešit Dodatek č. 3 k pracovní smlouvě.
Návrh usnesení č. 04/02/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.3 k pracovní smlouvě.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0 –
Usnesení č. 04/02/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 5
Pověření finančního výboru kontrolou
Starostka požádala finanční výbor o kontrolu.
Předmětem kontroly: Vyúčtování žádosti SDH Těšetice o finanční příspěvek na masopust a nákup materiálu
Vyúčtování dotace TJ Těšetice
Návrh usnesení č. 05/02/2018
Zastupitelstvo obce pověřuje finanční výbor kontrolou vyúčtování žádostí SDH Těšetice a vyúčtování dotace TJ Těšetice.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 05/02/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Žádost ZŠ Prosiměřice o cenu do tomboly na školní ples 23.2.2018
Starostka předložila zastupitelům žádost ZŠ Prosiměřice o věcný dar do tomboly na školní ples, který se koná 23.02.2018.
Návrh usnesení č. 06/02/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení věcného daru do výše 1000,- Kč na školní ples ZŠ Prosiměřice.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 06/02/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 7
Realizace chodníků a parkovacích stání v rámci stavby „ II/413, III/41316 Těšetice průtah“
Zastupitelé byli informování starostkou o realizaci chodníků a parkovacích stání v rámci stavby „II/413,III/41316 Těšetice
průtah“. V průběhu realizace splaškové kanalizace je předpoklad, že by mohlo být ušetřeno cca 401.000,-- Kč, protože místo
123 m bude realizováno asi 50 m. Z ušetřené částky by mohlo být kryto vybudování parkovacích stání na Bantické a některé
vícepráce. Chodníky na hlavní by byly hrazeny z úvěru obce ze smlouvy č. 11072/16/LCD, který obec získala v roce 2016.
Návrh usnesení č. 07/02/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje ze Smlouvy k úvěru č. 11072/16/LCD zbudovat chodníky kolem hlavní silnice a schvaluje
jednání s firmou HABAU CZ o zhotovení parkovacích stáních na Bantické v rámci stavby „II/413,III/41316 Těšetice průtah.“
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 07/02/2018 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Podání žádosti na Úřad práce ve Znojmě na pracovní příležitosti v rámci VPP
Starostka informovala zastupitele o možnosti podání žádosti na Úřad práce ve Znojmě na pracovní příležitosti v rámci VPP pro
obec Těšetice. Žádost by byla podána na 3 pracovní místa.
Návrh usnesení č. 08/02/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o 3 místa na Úřad práce ve Znojmě na pracovní příležitosti v rámci VPP.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 08/02/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 9
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 4113
Starostka předložila zastupitelům Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 4113. Účastníky dohody
jsou obec Těšetice a p. Marcela Zimmermannová..
Návrh usnesení č. 09/02/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č.4113 mezi obcí Těšetice a
Marcelou Zimmermannovou.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č.09/02/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 10
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 4114
Starostka předložila zastupitelům Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 4114. Účastníky dohody
jsou obec Těšetice a p. Marcela Zimmermannová..
Návrh usnesení č. 10/02/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č.4114 mezi obcí Těšetice a
Marcelou Zimmermannovou.

Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 10/02/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 11
Záměr na pronájem pozemku parc.č. 4113
Starostka seznámila zastupitele se záměrem na pronájem pozemku parc.č. 4113 o výměře 56m2, druh pozemku: zahrada v k.ú.
Těšetice u Znojma. Výše nájemného min. cena 1,-- Kč/m2/rok. Pronájem na dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou.
Zájemci mohou podat své nabídky do 13.03.2018 do 14.00 hod.na podatelnu OÚ Těšetice, Těšetice 62, v zalepené obálce
označené:
„Pronájem pozemku par.č. 4113, v k.ú. Těšetice, „NEOTEVÍRAT“.
Návrh usnesení č. 11/02/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na pronájem pozemku parc.č. 4113 o výměře 56 m2 za minimální cenu 1,- Kč/m2/rok.
Pronájem na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 11/02/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 12
Záměr na pronájem pozemku parc.č. 4114
Starostka seznámila zastupitele se záměrem na pronájem pozemku parc.č. 4114 o výměře 969m2, druh pozemku: zahrada v k.ú.
Těšetice u Znojma. Výše nájemného min. cena 1,-- Kč/m2/rok. Pronájem na dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou.
Zájemci mohou podat své nabídky do 13.03.2018 do 14.00 hod.na podatelnu OÚ Těšetice, Těšetice 62, v zalepené obálce
označené:
„Pronájem pozemku par.č. 4114, v k.ú. Těšetice, „NEOTEVÍRAT“.
Návrh usnesení č. 12/02/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na pronájem pozemku parc.č. 4114 o výměře 969m2 za minimální cenu 1,- Kč/m2/rok.
Pronájem na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 12/02/2018 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 13
Záměr na prodej pozemku parc.č. 3891
Starostka seznámila zastupitele se záměrem na prodej pozemku parc.č. 3891 o výměře. Cena pozemku je 123,-- Kč/m2.
Návrh usnesení č. 13/02/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej pozemku parc.č. 3891 o výměře 58 m2 za cenu 123,- Kč/m2.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0 –
Usnesení č. 13/02/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 14
Vzdání se funkce ředitelky mateřské školy
Starostka informovala zastupitele, p. P. Velebová se rozhodla odstoupit ze své funkce ředitelky MŠ Těšetice ke dni 30.01.2018.
Vedením MŠ byla pověřena paní Marie Horáková.
Návrh usnesení č. 14/02/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí od p. Pavlíny Velebové vzdání se funkce ředitelky MŠ Těšetice a také bere na vědomí
pověření dočasným vedením mateřské školy paní Marií Horákovou.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 14/02/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 15
Vyhlášení konkursu na pozici ředitel/ka Mateřské školy Těšetice
Starostka informovala zastupitele o vyhlášení konkursu na pozici ředitel/ka Mateřské školy Těšetice.
Předpokládaný nástup 01.05.2018. Přihlášky je možné doručit do 19. března 2018 do 12.00 hod.
Informace ke konkursu na úřední desce obce, EÚD a na stránkách obce www.tesetice.cz.
Návrh usnesení č. 15/02/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyhlášení konkursu na pozici ředitel/ka Mateřské školy Těšetice, okres Znojmo,
příspěvková organizace. Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 01.05.2018.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 15/02/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 16
Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP_2018_2931 (obecní ples)
Starostka předložila zastupitelům návrh licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP_2018_2931
na Obecní ples – hudební produkce skupina KLAXON, cena 1.543,-- Kč s DPH.
Návrh usnesení č. 16/02/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl VP_2018_2931 v předloženém znění a
pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 16/02/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 17
Hospodaření obce k 30.11.2017 a 31.12.2017
Zastupitelstvo bylo seznámeno s hospodařením obce k 30.11.2017 a 31.12. 2017.

Hlavní činnost v Kč

k 30.11.2017

k 31.12.2017

Příjmy

8.245.327,97

9.438.847,61

Výdaje

9.122.798,25

10.219.320,39

Rozdíl

- 877.470,28

- 780.472,78

Příjmy

2.859.729,84

3.015.838,09

Výdaje

2.669.844,49

2.837.622,13

Rozdíl

189.885,35

178.215,96

Peněžní zůstatek na účtu obce: ČS Znojmo

6.885.994,96 Kč

6.959.341,06 Kč

ČNB Brno

94.254,35 Kč

103.612,75 Kč

6.980.249,31 Kč

7.062.953,81 Kč

559.353,48 Kč

727.969,14 Kč

9.859.393,81 Kč

9.780.193,81 Kč

9.859.393,81 Kč

9.780.193,81 Kč

Hospodářská činnost v Kč

Celkem zůstatek účtu obce

Peněžní zůstatek na účtu HČ:
Zůstatky úvěrových účtů v Kč
1.úvěrový účet

-

Celkem úvěrové účty:

Návrh usnesení č. 17/02/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce k 30.11.2017 a 31.12.2017.

Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 17/02/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 18
Rozpočtové opatření č. 02/2018
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 02/2018.
Výdaje: hřbitovní kniha 600,- Kč
školní stravování – neinvestiční transfery obcím 4 000,- (schválený rozpočet 29 000,- je třeba 33 000,- Kč)
Tyto výdaje jsou uhrazeny snížením nespecifikované rezervy.
Příjmy
Výdaje
Rozdíl
Financování

0,-0,-0,-0,--

Návrh usnesení č. 18/02/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 02/2018.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0 –
Usnesení č. 18/02/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 19
Zpráva o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku za rok 2017
Starostka seznámila zastupitele se zprávou o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku za rok 2017 zpracovanou Policií ČR Znojmo za období od 01.01.2017 do 31.12.2017. Ze strany policie
šetřeno celkem 11 trestných činů. Jednalo se o 9 trestných činů proti majetku, 1 trestný čin padělání platebního prostředku, 1
trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky.
Dále bylo zaznamenáno 72 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (řešeno na místě).
V průběhu roku 2017 bylo řešeno 12 přestupků, z toho 3 přestupky proti majetku, 1 přestupek proti občanskému soužití, 6
přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, 1 přestupek zneužití tísňové linky a 1 přestupek
založení černé skládky. Dále byly v obci prověřovány 4 oznámení, kdy se nejednalo o podezření ze spáchání přestupků nebo
trestných činů, byl spisový materiál uložen k dalšímu využití. V obci Těšetice a jejím okolí byl kladen důraz na prevenci
hlídkové činnosti v nočních hodinách za účelem zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku.
Obvodní oddělení PČR Znojmo děkuje pracovníkům Obecního úřadu Těšetice za spolupráci a součinnost při řešení a
prověřování trestných činů a přestupků v obci Těšetice a apeluje na zástupce obce, ale i občany obce, aby nadále spolupracovali
s Policii ČR, v případě zjištění jakýkoliv poznatků k páchání protiprávních činů.
Návrh usnesení č. 19/02/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku za rok 2017.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 19/02/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 20
Smlouva o poskytnutí věcného daru (HABAU)
Starostka předložila zastupitelům smlouvu o poskytnutí věcného daru (televizor Philips ve výši 5 228,- Kč) na obecní ples
mezi obcí Těšetice a fa HABAU CZ s.r.o.
Návrh usnesení č. 20/02/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí věcného daru mezi obcí Těšetice zastoupenou Mgr. Janou Bezroukovou a
firmou Habau CZ s.r.o. v předloženém znění a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 20/02/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 21
Špatný stav střechy jídelny a ubytovny
Starostka informovala zastupitele o špatném stavu střechy na budově Jídelny a Ubytovny, po větru ze dne 11.12.2017, kdy vítr
shodil ze střechy jak křidlice, tak i hřebenáče. Byl povolán z pojišťovny likvidátor. Střecha je ve stavu odpovídající jejímu stáří.
Starostka předložila zastupitelům cenovou nabídku na novou střechu (cca 988.139,-- Kč vč DPH). Zastupitelstvo se přiklonilo
k názoru, že se bude střecha opravovat podle jejího stavu po částech.
Návrh usnesení č. 21/02/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o špatném stavu střechy jídelny a ubytovny.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 21/02/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 22
Diskuse:
Mgr. Bezrouková – zastupitelům byl zaslán návrh Řádu veřejného pohřebiště obce Těšetice (nejsou připomínky), bylo
nutno zakoupit hřbitovní knihu
- občané posbírali do kontejneru od 1.1. – 31.12.2017 2.300 kg textilu
- měli jsme u Policie ČR nahlášenou černou skládku – věc byla odložena
Žižka
- informace o Obecním plese v Těšeticích
- Jubilanti
Ing. Krejčí
- Tříkrálová sbírka – v Těšeticích se vybralo 14.800,-- Kč, lidé byli vstřícní, otvírali skupinkám a přispěli
Večeřa

- na hřišti kolem kontejneru je stále hromada trávy, fotbalisti si toho ani nevšimnou, chce to dát pryč,
zapáchá to

Worbis

– informace o konání Masopustu

Ing. Nekula

- v okolí kostela přibývá odstavených aut, některá bez registračních značek, některá částečně rozebraná, část
dlouhodobě parkuje na trávě

Starostka ukončila po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva ve 21.00 hodin.
V Těšeticích dne 14.02.2018

--------------------------------Mgr. Jana Bezrouková
starostka obce

----------------------------------------------------------------ověřovatelé zápisu

