
Z Á P I S  

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2018, 

konaného dne 25. 04. 2018 v Těšeticích 

 
Starostka obce zahájila 5. 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 

jeden bod č. 5.  

 

5. Vyhlášení Konkursu na pozici ředitele/ředitelky MŠ Těšetice 

 

 

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:       

 

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 –   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. Financování veřejné zakázky „TĚŠETICE_PRŮTAH II413_C105_CHODNÍKY“ 

3. Schválení Smlouvy o dílo (Inženýrské stavby Neumann s.r.o.) 

4. Návrh rozpočtu na realizaci stavby C104 – Parkovací stání – silnice III/41316 

5. Vyhlášení Konkursu na pozici ředitele/ředitelky MŠ Těšetice  

6. Diskuse 

 

 



 

 

 

Usnesení č. 01/05/2018 

 

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

 

Hlasování : pro –  5, proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 01/05/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 2 

Financování veřejné zakázky „TĚŠETICE_PRŮTAH II413_C105_CHODNÍKY“ 

Starostka seznámila zastupitele se způsobem financování veřejné zakázky „TĚŠETICE_PRŮTAH II413_C105_CHODNÍKY“, 

kdy část akce bude hrazena z úvěru z roku 2016 a zbývající část, jako doplatek z hospodářského výsledku obce roku 2016. 

Financování probrala i se zástupcem ekonomického odboru JMK.  

Hospodářský výsledek obce roku 2016 :                            3.941.900,-- Kč 

 

Financování veřejné zakázky „TĚŠETICE_PRŮTAH II413_C105_CHODNÍKY“:  

Cena veřejné zakázky:                                                        4.594.148,12 Kč s DPH 

Úvěr z roku 2016 ve výši                                                    3.519. 406,19 Kč 

Doplatek z hospodářského výsledku obce roku 2016         1.074.741,93 Kč 

 

Návrh usnesení č. 02/05/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje dofinancování veřejné zakázky na realizaci chodníků silnice II/413 ve výši 1.074.741,93 Kč 

z hospodářského výsledku obce za rok 2016. 

 

Hlasování : pro –  5   proti –     0 –          , zdržel se – 0 
Usnesení č. 02/05/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 3 

Schválení Smlouvy o dílo (Inženýrské stavby Neumann s.r.o.) 

Starostka znovu informovala zastupitele s výsledkem výběrového řízení na akci „TĚŠETICE_PRŮTAH 

II413_C105_CHODNÍKY“, 

Nejlepší nabídku předložila firma Inženýrské stavby Neumann s.r.o..                                              

Konečné pořadí nabídek: 

       1.    Inženýrské stavby Neumann s.r.o.                                              3.796.816,63 Kč bez DPH 

       2.    Inženýrské stavby Jebáček s.r.o                                                  3.850.205,--  Kč bez DPH 

       3.    COLAS CZ, a.s.                                                                          3.851.000,--  Kč bez DPH 

Poté seznámila starostka zastupitele se zněním smlouvy o dílo na akci „TĚŠETICE_PRŮTAH II413_C105_CHODNÍKY“. 

Smlouva se uzavírá mezi Obcí Těšetice, zastoupenou starostkou Mgr. Janou Bezroukovou a firmou Inženýrské stavby 

Neumann s.r.o. zastoupenou Ing. Janem Neumannem.  

Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději 2. 5. 2018 a zavazuje se celé dílo řádně provést, 

dokončit a předat do 31. 07. 2018.  

Za zhotovení předmětu smlouvy pro veřejnou zakázku „TĚŠETICE_PRŮTAH II413_C105_CHODNÍKY“, 

činí cena celkem včetně DPH 4.594.148,12 Kč. 

  
Návrh usnesení č.  03/05/2018  
Zastupitelstvo obce schvaluje na realizaci veřejné zakázky „TĚŠETICE_PRŮTAH II413_C105_CHODNÍKY firmu 

Inženýrské stavby Neumann s.r.o. a schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Těšetice zastoupenou starostkou Mgr. Janou 

Bezroukovou a firmou Inženýrské stavby Neumann s.r.o. zastoupenou Janem Neumannem v předloženém znění a pověřuje 

starostku k podpisu smlouvy. 

 

Hlasování : pro –  5     , proti –     0 –          , zdržel se – 0          
Usnesení č. 03/05/2018 bylo schváleno. 



 

 

Bod č. 4 

Návrh rozpočtu na realizaci stavby C104 – Parkovací stání – silnice III/41316 
Starostka předložila zastupitelům návrh rozpočtu na realizaci stavby C104 – Parkovací stání – silnice III/41316. 

Zastupitelé byli informování o cenové nabídce dle Krycího listu rozpočtu od firmy HABAU CZ s.r.o. na realizaci parkovacích 

stání na Bantické, v rámci stavby „II/413,III/41316 Těšetice průtah“. Cenová nabídka je na částku 88.549,05 Kč vč. DPH. 

Realizace těchto parkovacích stání by byla hrazena z ušetřených cca 401.000,- Kč, z realizace splaškové kanalizace, protože 

místo původních 123 m, bude realizována jen v délce asi 50 m.  

 

Návrh usnesení č.  04/05/2018  
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku ve výši 88 549,05 Kč s DPH na realizaci parkovacích stání na Bantické od 

firmy HABAU CZ. 

 

Hlasování : pro –  5    , proti –     0 –          , zdržel se – 0          
Usnesení č. 04/05/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 5 

Vyhlášení Konkursu na pozici ředitele/ředitelky MŠ Těšetice 

Starostka informovala zastupitele o vyhlášení nového konkursu na ředitele/lku Mateřské školy Těšetice, okres Znojmo, 

příspěvková organizace. 

Předpokládaný nástup 6. srpna 2018. 

Přihlášky s doklady doručit do 28. června 2018 do 12.00 hod. na adresu Obecní úřad Těšetice, Těšetice 62, 671 61 Prosiměřice 

Veškeré informace na úřední desce obce, taktéž na stránkách www.tesetice.cz. 

 

 

Návrh usnesení č.  05/05/2018 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyhlášení konkursu na místo ředitele/lky Mateřské školy Těšetice, okres Znojmo, 

příspěvková organizace. 

 
Hlasování : pro –   5       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 05/05/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 6 

Diskuse: 
 

Mgr. Bezrouková –  bylo schváleno prodloužení uzavírky I. etapy průtahu silnice od křižovatky směrem na Znojmo do 20.    

                                 května 2018. Objízdná trasa pro autobusy a zásobování bude po panelové cestě. Objízdná trasa pro ostatní   

                                 automobily bude po silnici kolem Bezroukových a pokračování po panelové cestě.  

                                 Doufejme, že občané budou ohleduplní a budou dodržovat dopravního značení. Bohužel nyní to moc řidiči  

                                 nedodržují. Mapa objízdných tras je vyvěšena na úřední desce a na stránkách www.tesetice.cz 

                              - 23.4.2018 jsem měla jednání s p. Marií Kutilkovou z Povodí Moravy ohledně potoka s nabídkou  

                                 bezplatného převodu Povodí Moravy. – bude řešeno na zasedání zastupitelstva 9.5.2018 

Ing. Krejčí             - bylo by dobré zalít stromky a osekat trávu kolem nich 

                              - při vjezdu do ulice zv. Ruská, je na kraji silnice propadlina 

 

 

Starostka ukončila po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 19.30 hodin. 

 

V Těšeticích dne 25. 04. 2018 

 

 

 

 

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

                  Mgr. Jana Bezrouková                                                      ověřovatelé zápisu  

                       starostka obce 

http://www.tesetice.cz/

