ZÁPIS
o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2018,
konaného dne 14.03.2018 v Těšeticích
Starostka obce zahájila 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2018 (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. 15.- 24
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Žádost o zvolení přísedící okresního soudu ve Znojmě
Osobní vyjádření se ke stávající situaci v MŠ Těšetice
Žádost o pronájem pozemku parc.č. 4113 – otevření obálek
Žádost o pronájem pozemku parc.č. 4114 – otevření obálek
Informace z Úřadu práce ve Znojmě o získání pracovníků pro VPP
Informace k realizaci chodníků
Pozvánka na valnou hromadu Daníž
Návrh Smlouvy o poskytování služeb
Cena energií při pronájmu víceúčelového zařízení
Zpráva finančního výboru z provedené kontroly

Zpráva finančního výboru z provedené kontroly
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. Ludvíková Soňa, p. Ludvík Josef

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. Libuše Krejčová 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. Libuši Krejčovou a Pavla Worbise.
Hlasování : pro – 7 , proti –
Usnesení bylo schváleno.

0

, zdržel se –

0

Starostka přednesla návrh programu zasedání ke schválení.
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3.
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25.

Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
zastupitelstva obce)
Kontrola plnění usnesení
Darovací smlouva (Kočí-Valášek)
Darovací smlouva (Pomona Těšetice a.s.)
Darovací smlouva (JUDr. M. Císař)
Darovací smlouva (René Remeš)
Návrh Střednědobého výhledu obce Těšetice na rok 2019 – 2020
Řád veřejného pohřebiště obce Těšetice
Návrh ceníku č.1/2018
Návrh smlouvy o nájmu hrobového místa
Hospodaření obce Těšetice k 31.1.2018
Pověření kontrolního výboru kontrolou plnění usnesení
Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 (MŠ Těšetice)
Žádost o koupi půdy ve vlastnictví obce
Žádost o zvolení přísedící okresního soudu ve Znojmě
Osobní vyjádření se ke stávající situaci v MŠ Těšetice
Žádost o pronájem pozemku parc.č. 4113 – otevření obálek
Žádost o pronájem pozemku parc.č. 4114 – otevření obálek
Informace z Úřadu práce ve Znojmě o získání pracovníků pro VPP
Informace k realizaci chodníků
Pozvánka na valnou hromadu Daníž
Návrh Smlouvy o poskytování služeb
Cena energií při pronájmu víceúčelového zařízení
Zpráva finančního výboru z provedené kontroly
Diskuse

Usnesení č. 01/03/2018
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 7,
proti – 0
Usnesení č. 01/03/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Přednostně byl projednán bod č.16, ke kterému se přišla osobně vyjádřit paní Soňa Ludvíková s manželem.
Bod č. 16
Osobní vyjádření se ke stávající situaci v MŠ Těšetice
Starostka přednesla zastupitelům text dopisu od p. učitelky MŠ Těšetice Soni Ludvíkové, adresované zastupitelstvu obce
Těšetice. Poté se osobně p. Soňa Ludvíková vyjádřila před zastupiteli o situaci v MŠ Těšetice.
Návrh usnesení č. 16/03/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí osobní vyjádření Soni Ludvíkové ke stávající situaci v MŠ Těšetice.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 16/03/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Kontrola plnění usnesení
Zasedání 13.12.2017
Bod č.26 - smlouva nepodepsána
Bod č.27 – smlouva nepodepsána
Bod č.15 – souhlasné prohlášení podepsáno, vloženo na Katastrální úřad ve Znojmě
Zasedání 14.2.1018
Body jednání jsou splněny.

Návrh usnesení č. 02/03/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování : pro – 7 proti – 0 –
Usnesení č. 02/03/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 3
Darovací smlouva (KOČÍ-VALÁŠEK s.r.o.)
Starostka předložila zastupitelům znění darovací smlouvy s firmou KOČÍ-VALÁŠEK s.r.o. na finanční dar ve výši Kč 6.000,-na 15. Těšetický košt.
Návrh usnesení č. 03/03/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu s dárcem firmou KOČÍ-VALÁŠEK s.r.o. v předloženém znění a pověřuje
starostku Mgr. Janu Bezroukovou k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0 –
Usnesení č. 03/03/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
Darovací smlouva (Pomona Těšetice a.s.)
Starostka předložila zastupitelům znění darovací smlouvy s firmou POMONA Těšetice a.s. na finanční dar ve výši Kč 2.000,-na 15. Těšetický košt.
Návrh usnesení č. 04/03/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu s dárcem firmou POMONA Těšetice a.s. v předloženém znění a pověřuje
starostku Mgr. Janu Bezroukovou k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0 –
Usnesení č. 04/03/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 5
Darovací smlouva (JUDr. M. Císař)
Starostka předložila zastupitelům znění darovací smlouvy s JUDr. Milošem Císařem na finanční dar ve výši Kč 1.500,-na 15. Těšetický košt.
Návrh usnesení č. 05/03/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu s dárcem JUDr. Císař Miloš v předloženém znění a pověřuje starostku
Mgr. Janu Bezroukovou k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 05/03/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Darovací smlouva (R. Remeš)
Starostka předložila zastupitelům znění darovací smlouvy s René Remešem na finanční dar ve výši Kč 2.000,-na 15. Těšetický košt.
Návrh usnesení č. 06/03/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu s dárcem René Remeš v předloženém znění a pověřuje starostku
Mgr. Janu Bezroukovou k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 06/03/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 7
Návrh Střednědobého výhledu obce Těšetice na rok 2019 – 2020
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem střednědobého výhledu obce Těšetice na roky 2019 – 2020 (viz. příloha)
Návrh usnesení č. 07/03/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled obce Těšetice na rok 2019 – 2020.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 07/03/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Řád veřejného pohřebiště obce Těšetice
Starostka informovala zastupitele o nutnosti zpracování nového řádu veřejného pohřebiště po novelizaci zákona o pohřebnictví.
Nový návrh Řádu veřejného pohřebiště obce Těšetice zpracovala a sdělila o jeho schválení Krajským úřadem v Brně. Tento
návrh byl předložen zastupitelům.
Návrh usnesení č. 08/03/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Těšetice s účinností od 1.4.2018.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 08/03/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 9
Návrh ceníku č.1/2018
V souvislosti se zpracováním nového řádu veřejného pohřebiště bylo nutné vypracovat i nový ceník pronájmu hrobového
místa. Starostka předložila zastupitelům návrh ceníku č.1/2018 na cenu za nájem hrobového místa a cenu za služby spojené s
nájmem. Cena za nájem hrobového místa vychází z platného cenového výměru vydaného Ministerstvem financí č. 01/2018 ze
dne 28.11.2017.
Návrh:
Cena za nájem hrobového místa 4,-- Kč/m2/rok
Cena za služby spojené s nájmem 16,-- Kč/m2/rok
Platnost ceníku nabývá ode dne 1.4.2018.
Návrh usnesení č. 09/03/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje Ceník č.1/2018, který stanovuje cenu za nájem hrobového místa 4,-- Kč/m2/rok a cenu za služby
spojené s nájmem 16,-- Kč/m2/rok. Ceny jsou včetně DPH a nepodléhají DPH. Tento ceník bude platný od 1.4.2018.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č.09/03/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 10
Návrh smlouvy o nájmu hrobového místa
Starostka předložila zastupitelům nový návrh Smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřenou podle §2201 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Návrh usnesení č. 10/03/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Smlouvy o nájmu hrobového místa.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 10/03/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 11
Hospodaření obce Těšetice k 31.1.2018
Zastupitelstvo bylo seznámeno s hospodařením obce k 31.01.2018.

Hlavní činnost v Kč

k 31. 01. 2018

Příjmy

779.557,23

Výdaje

695.393,00

Rozdíl

84.164,23

Hospodářská činnost v Kč
Příjmy

360.893,00

Výdaje

297.166,14

Rozdíl

63.726,86

Peněžní zůstatek na účtu obce: ČS Znojmo

6.962.111,11 Kč

ČNB Brno

139.726,55 Kč

Celkem zůstatek účtů obce

Peněžní zůstatek na účtu HČ:

7.101.837,66 Kč

649.601,92 Kč

Zůstatky úvěrových účtů v Kč
1.úvěrový účet

-

9.700.993,81 Kč

2.úvěrový účet

-

219.810,50 Kč

Celkem úvěrové účty:

9.920.804,31 Kč

Návrh usnesení č. 11/03/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce k 31.01.2018.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 11/03/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 12
Pověření kontrolního výboru kontrolou plnění usnesení
Starostka informovala zastupitele o pověření kontrolního výboru kontrolou plnění usnesení za období září – prosinec 2017.
Návrh usnesení č. 12/03/2018
Zastupitelstvo obce pověřuje kontrolní výbor kontrolou plnění usnesení za období září – prosinec 2017.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 12/03/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 13
Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 (MŠ Těšetice)
Starostka předložila zastupitelům návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 MŠ Těšetice.
Hospodářský výsledek činí 7.709,71 a bude přidělen do rezervního fondu.
Návrh usnesení č. 13/03/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje Hospodářský výsledek MŠ Těšetice za rok 2017 ve výši 7.709,71 Kč přidělit do rezervního
fondu Mateřské školy Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0 –
Usnesení č. 13/03/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 14
Žádost o koupi půdy ve vlastnictví obce
Starostka informovala zastupitele o podání žádosti na koupi půdy ve vlastnictví obce parc.č. 3891 o výměře 58m2 v ceně
123,-- Kč/m2 dle znaleckého posudku. Nabídku podal Ing. Jaromír Čepička, který se přihlásil na vyvěšený záměr.
Návrh usnesení č. 14/03/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Ing. Jaromíra Čepičky o odkoupení obecního pozemků parc.č. 3891 o výměře 58 m2 za
cenu 123,- Kč/m2.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 14/03/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 15
Žádost o zvolení přísedící Okresního soudu ve Znojmě
Starostka informovala zastupitele o doručené žádosti o zvolení přísedícího okresního soudu ve Znojmě na období 2018-2022.
O tuto funkci přísedící se přihlásila paní Hana Bobková.
Návrh usnesení č. 15/03/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje Hanu Bobkovou jako přísedící Okresního soudu ve Znojmě na období 2018 -2022.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 15/03/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 17
Žádost o pronájem pozemku parc.č. 4113 – otevření obálek
Starostka předložila zastupitelům doručenou nabídku na pronájem pozemku parc.č. 4113 o výměře 56 m2, druh pozemku
zahrada, v k.ú. Těšetice. Nabídka byla zaslána v uzavřené obálce dle podmínek oznámení záměru pronájmu schváleného
Zastupitelstvem obce Těšetice č. 11/02/2018 ze dne 14.02.2018. Předložená nabídka byla ve výši 2,-- Kč/m2/rok od firmy
Ares 96 s.r.o. zastoupenou Mgr. Jiřinou Jelínkovou.
Návrh usnesení č. 17/03/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídku na pronájem pozemku obce parc.č. 4113 o výměře 56 m2 za cenu
2,-- Kč/m2/rok od firmy Ares 96 s.r.o. zastoupenou Mgr. Jiřinou Jelínkovou.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0
Usnesení č. 17/03/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 18
Žádost o pronájem pozemku parc.č. 4114 – otevření obálek
Starostka předložila zastupitelům doručenou nabídku na pronájem pozemku parc.č. 4114 o výměře 969 m2, druh pozemku
zahrada, v k.ú. Těšetice. Nabídka byla zaslána v uzavřené obálce dle podmínek oznámení záměru pronájmu schváleného
Zastupitelstvem obce Těšetice č. 12/02/2018 ze dne 14.02.2018. Předložená nabídka byla ve výši 2,-- Kč/m2/rok od firmy
Ares 96 s.r.o. zastoupenou Mgr. Jiřinou Jelínkovou.
Návrh usnesení č. 18/03/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídku na pronájem pozemku obce parc.č. 4114 o výměře 969 m2 za cenu
2,-- Kč/m2/rok, od firmy Ares 96 s.r.o. zastoupenou Mgr. Jiřinou Jelínkovou.
Hlasování : pro – 7 , proti – 0 –
Usnesení č. 18/03/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 19
Informace z Úřadu práce ve Znojmě o získání pracovníků pro VPP
Starostka informovala zastupitele o schválení 2 pracovních míst pro veřejně prospěšné práce pro obec Těšetice od 1.4.2018.
Návrh usnesení č. 19/03/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí získání pro obec Těšetice 2 pracovní místa na VPP od 1.4.2018.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 19/03/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 20
Informace k realizaci chodníků
Starostka předložila zastupitelům návrh pověřit výběrovým řízením na realizaci chodníků pana Ing. Milana Herziga. Dále
předložila návrh realizovat ze zbývající částky 3.519.406,19 ze Smlouvy o úvěru č. 11072/LCD chodníky kolem hlavní silnice
II/413.
Tabulková cena na realizaci těchto chodníků je 4.500.000,-- Kč, nevíme ale, jaká cena bude vysoutěžena.
Pokud bude vysoutěžena cena vyšší než 3.519.406,19 Kč, bude třeba možné částku doplatit z rozpočtu obce. Toto bude řešeno
až po otevření obálek.
Návrh usnesení č. 20/03/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje pověření výběrovým řízením na realizaci chodníků pana Ing. Milana Herziga. Dále schvaluje
realizaci chodníků na hlavní silnici II/413.
Postup realizace:
Zhotovení chodníků od křižovatky směrem na Znojmo z obou stran. Od křižovatky směrem na Prosiměřice chodník z obou
stran alespoň ke křižovatce ke koupališti.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 20/03/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 21
Pozvánka na valnou hromadu Daníž
Starostka informovala zastupitele o konání valné hromady Svazku znojemských vinařských obcí DANÍŽ, která se koná v úterý
20.03.2018 v 10.00 hod. v Hnanicích.
Návrh usnesení č. 21/03/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí pozvánku na valnou hromadu DANÍŽ konanou 20.03.2018 a pověřuje starostku k jednání
o připojení se obce Těšetice k řešení problematiky GDPR v rámci svazku DANÍŽ.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 21/03/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 22
Návrh Smlouvy o poskytování služeb
Tento návrh se týkal služby firmy na pověřence na ochranu osobních údajů v rámci GDPR. Jelikož bylo schváleno toto
řešit s DANÍŽEM (viz. bod č.22) byl tento bod stažen z jednání.

Bod č. 23
Cena energií při pronájmu víceúčelového zařízení
Starostka informovala zastupitele o změně ceníku za ceny energií při pronájmu prostorů v KD – víceúčelovém zařízení
v souvislosti se změnou dodavatele plynu a kontrolou cen od stávajících dodavatelů za vodu a elektřinu.
Navržená cena za energie platná od 15.03.2018:
plyn
10,-- Kč/m3
elektřina
6,-- Kč/Kwh
vodné, stočné 89,-- Kč/m3
Návrh usnesení č. 23/03/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje ceny za energie při pronájmu víceúčelového zařízení od 15.03.2018.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 23/03/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 24
Zpráva finančního výboru z provedené kontroly
Zastupitel a předseda finančního výboru Pavel Worbis, seznámil zastupitele s provedenou kontrolou ze dne 1.3.2018.
Bylo kontrolováno:
1. Finanční příspěvek SDH Těšetice na pořádání Masopustu
2. Nákup věcí pro sportovní a pracovní účely SDH Těšetice
3. Žádost TJ Těšetice o dotaci z rozpočtu obce v roce 2017
Finanční výbor neshledal žádné chyby ani pochybení.
Návrh usnesení č. 24/03/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru z kontroly vyúčtování žádostí SDH Těšetice a vyúčtování
dotace TJ Těšetice.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 24/03/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 25
Diskuse:
Mgr. Bezrouková – výkaz EKO-KOM odměny za rok 2017 ve výši 115.760,-- Kč za recyklaci odpadu
- stížnost rodičů na nedostatečnou péči o syna v MŠ
- na konkurs na pozici ředitelky se zatím nikdo nepřihlásil
- informace k průtahu – 14 dní byla klimatická přestávka
- EON mění sloupy
- na Bantické ulici se buduje odtok do potoka, taktéž u Šálkových
- je domluvená schůzka s dodavatelem na realizaci veřejného osvětlení
- od 19.3.2018 by se měly kácet stromy na Bantické
Žižka

- Jubilanti
- 18.03.2018 Setkání důchodců v sále kulturního domu

Ing. Krejčí

- parkování aut v Ruské ulici
- připomínka na dešťovou kanalizaci vel. 30

Večeřa

Stále platí frézák na zpevnění cest? (Bezrouková: frézák bude možný, ale musí se nechat spočítat
spotřeba a je třeba počkat, až bude teplo)
- nejsou u odpadkových košů sáčky na psí exkrementy

Ing. Nekula

-

Worbis

-

na 9.2.2019 zamluvení sálu na Lidový ples u nás v Těšeticích

- Kdo má na starosti úklid VZ, když je Marcela Zimmermannová nemocná? (Bezrouková: Petra Worbisová)

Starostka ukončila po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva ve 21.15 hodin.

V Těšeticích dne 14.03.2018

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

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

