ZÁPIS
o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2018,
konaného dne 09. 05. 2018 v Těšeticích
Starostka obce zahájila 6. 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 body
č. 15 a 16.
15. Smlouva o poskytování hostingových služeb č. INS02933/1
16. Rozpočtové opatření č. 04/2018

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. 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 –
Usnesení bylo schváleno.

0

, zdržel se –

0

Starostka přednesla návrh programu zasedání ke schválení.
Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
zastupitelstva obce)
2. Kontrola plnění usnesení
3. Dohoda o provozně souvisejících vodovodech a kanalizacích
4. Uzavření mateřské školy
5. Převod pozemku obce parc.č.3294 do vlastnictví ČR
6. Záměr na prodej pozemku obce parc.č.3294
7. Schválení účetní závěrky Mateřské školy za rok 2017
8. Návrh Smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
9. Smlouva k právu provedení stavby (V.J.)
10. Smlouva k právu provedení stavby (J.J.)
1.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Hospodaření obce k 31.3.2018
Schválení inventarizační zprávy za rok 2017
Žádost o prodej nebo pronájem pozemku obce parc.č. 299/5
Žádost o prodej části pozemku obce parc.č. 79/1
Smlouva o poskytování hostingových služeb č. INS02933/1
Rozpočtové opatření č. 04/2018
Diskuse

Usnesení č. 01/06/2018
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 5,
proti – 0
Usnesení č. 01/06/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelům byla předložena kontrola plnění usnesení:
Zasedání 13.12.2017
Bod č.26 - smlouva nepodepsána
Zasedání 11.4.2018
Body jednání jsou splněny.
Zasedání 24.5.1018
Body jednání jsou splněny.
Návrh usnesení č. 02/06/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování : pro – 5 proti – 0 –
Usnesení č. 02/06/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 3
Dohoda o provozně souvisejících vodovodech a kanalizacích
Starostka seznámila zastupitele s dohodou o provozně souvisejících vodovodech a kanalizacích mezi Zájmovým sdružením
obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a Obcí Těšetice.
Návrh usnesení č. 03/06/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o provozně souvisejících vodovodech a kanalizacích uzavřená podle § 8, odst. 3 a 15
zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění mezi obcí Těšetice zastoupenou
starostkou obce Mgr. Janou Bezroukovou a Zájmovým sdružením obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko zastoupené Ing.
Luďkem Müllerem, tajemníkem svazku a pověřuje starostku k podpisu dohody.
Hlasování : pro – 5 , proti – 0 –
Usnesení č. 03/06/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
Uzavření mateřské školy
Starostka informovala zastupitele na základě písemného sdělení od p. ředitelky MŠ Těšetice, že mateřská škola bude uzavřena
o prázdninách ode dne 9.7.2018 do dne 3.8.2018. Znovu otevřena bude dne 6.8.2018.

Návrh usnesení č. 04/06/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí uzavření Mateřské školy Těšetice v období od 9.7.2018 do 3.8.2018.
Hlasování : pro – 5 , proti – 0 –
Usnesení č. 04/06/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 5
Převod pozemku obce parc.č.3294 do vlastnictví ČR
Starostka informovala zastupitele o žádosti Povodí Moravy s. p. na převod pozemku parc.č.3294 do vlastnictví ČR (potok, druh
pozemku vodní plocha). Z ohledem na to, že v květnu roku 2017 přišlo Povodí Moravy s nabídkou k odkupu, nebude
zastupitelstvo převod akceptovat a bude zamítnut.
Návrh usnesení č. 05/06/2018
Zastupitelstvo obce zamítá převod pozemku obce parc. č. 3294 do vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s. p.
z důvodu nabídky odkoupení tohoto pozemku Povodím Morava, s. p. v květnu 2017.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 05/06/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Záměr na prodej pozemku obce parc.č.3294
Starostka informovala zastupitele o záměru na prodej pozemku obce parc.č.3294 o výměře 17 587 m², koryto vodního toku
Únanovka.
Účel využití: plánovaná regulace toku. Cena pozemku: 30,-- Kč/m2. Je to osvobozené plnění.
Návrh usnesení č. 06/06/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej pozemku obce parc.č. 3294 o výměře 17 587 m² za cenu 30 Kč/m². Je to
osvobozené plnění. Umístění pozemku: koryto vodního toku Únanovka, navrhovaný účel využití: plánovaná regulace toku..
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 06/06/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 7
Schválení účetní závěrky Mateřské školy za rok 2017
Zastupitelstvu obce byla předložena účetní závěrka za rok 2017, Mateřské školy Těšetice, okres Znojmo,
příspěvková organizace, Těšetice 62, 671 61, IČ: 70988323.
Byly předloženy tyto podklady:
Rozvaha k 31.12.2017
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
Příloha k 31.12.2017
Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2017
Inventarizační zpráva obce za rok 2017
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2017
Návrh usnesení č. 07/06/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2017 Mateřské školy Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 07/06/2018 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Návrh Smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
Starostka informovala zastupitele s návrhem smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů.
Obec Těšetice z důvodu platnosti nového zákona od 25.5.2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů uzavře smlouvu s firmou Schola Servis GDPR, s.r.o. Předmětem smlouvy jsou

služby týkající se poskytování odborných rad a konzultací v oblasti ochrany osobních údajů, informování o právních novinkách
či změnách spojených s ochranou osobních údajů. Tvorba vzorových právních dokumentů aj. Cena služeb činí paušální částka
ve výši Kč 2000,-- za měsíc.
Návrh usnesení č. 08/06/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů uzavřenou podle
ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a čl. 37 odst. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů mezi obcí Těšetice zastoupenou Mgr. Janou Bezroukovou a Schola Servis GDPR, s.r.o. zastoupenou
JUDr. Ing. et Ing. Romanem Ondrýskem, Ph.D., MBA, jednatelem firmy, v předloženém znění a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 08/06/2018 bylo schváleno

, zdržel se – 0

Bod č. 9
Smlouva k právu provedení stavby (V.J.)
Starostka seznámila zastupitele se zněním smlouvy k právu provedení stavby mezi stavebníkem Obec Těšetice a vlastníkem
nemovitosti Ing. Věrou Jančurovou. Vlastník nemovitosti pozemků souhlasí za podmínek uvedených ve smlouvě s provedením
stavby, umístění pouličního osvětlení dle přiloženého návrhu včetně kabelových rozvodů. Rozsah stavby : parc.č. 4019/1,
kabely, cca 50m.
Návrh usnesení č. 09/06/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu provedení stavby mezi obcí Těšetice zastoupenou Mgr. Janou Bezroukovou a
Ing. Věrou Jančurovou v předloženém znění a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 09/06/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 10
Smlouva k právu provedení stavby (J.J.)
Starostka seznámila zastupitele se zněním smlouvy k právu provedení stavby mezi stavebníkem Obec Těšetice a vlastníkem
nemovitosti Janem Jančurem. Vlastník nemovitosti pozemků souhlasí za podmínek uvedených ve smlouvě s provedením
stavby, umístění pouličního osvětlení dle přiloženého návrhu včetně kabelových rozvodů. Rozsah stavby : parc.č. 4022/1,
kabely, cca 8m.
Návrh usnesení č. 10/06/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu provedení stavby mezi obcí Těšetice zastoupenou Mgr. Janou Bezroukovou a
Janem Jančurem v předloženém znění a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 10/06/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 11
Hospodaření obce k 31.3.2018
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s hospodařením obce ke dni 31. 3. 2018.
Hlavní činnost v Kč
Příjmy

2.183.857,55

Výdaje

2.606.904,33

Rozdíl

- 423.046,78

Hospodářská činnost v Kč
Příjmy

305.747,81

Výdaje

253.760,98

Rozdíl

51.986,83

Peněžní zůstatek na účtu obce: ČS Znojmo
ČNB Brno
Celkem zůstatek účtů obce
Peněžní zůstatek na účtu HČ:

7.228.112,03 Kč
159.483,35 Kč
7.387.595,38 Kč
475.775,41Kč

Zůstatky úvěrových účtů:
1.úvěrový účet

9.542.593,81 Kč

2.úvěrový účet

1.251.816,42 Kč

Celkem úvěrové účty:

10.794.410,23 Kč

Návrh usnesení č. 11/06/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Hospodaření obce k 31.3.2018..
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 11/06/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 12
Schválení inventarizační zprávy za rok 2017
Starostka předložila zastupitelům ke schválení inventarizační zprávu za rok 2017
Obec Těšetice, Těšetice 62, 671 61 Prosiměřice, IČ: 00637629
Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2017. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí.
S Inventarizační zprávou zastupitele seznámila účetní obce p. Harantová B.
Návrh usnesení č. 12/06/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační zprávu obce za rok 2017.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 12/06/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 13
Žádost o prodej nebo pronájem pozemku obce parc.č. 299/5
Starostka informovala zastupitele o jednání se zájemci o prodej nebo pronájem pozemku obce parc.č. 299/5.
Návrh usnesení č. 13/06/2018
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Mgr. Janu Bezroukovou k dalšímu jednání
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 13/06/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 14
Žádost o prodej části pozemku obce parc.č. 79/1
Starostka předložila zastupitelům žádost o prodej části pozemku obce Těšetice parc.č. 79/1 v k.ú. u Znojma o výměře cca
35m2.
Návrh usnesení č. 14/06/2018
Zastupitelstvo obce zamítá prodej části pozemku obce parc.č. 79/1 o výměře cca 35 m² z důvodu dopravní obslužnosti.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 14/06/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 15
Smlouva o poskytování hostingových služeb č. INS02933/1
Starostka informovala zastupitele a předložila smlouvu s firmou ALIS, spol. s r.o. na poskytování hostingových služeb –
poskytnutí výpočetního výkonu, datového prostoru a v zálohování na serveru zajištěném dodavatelem při respektování opatření
požadovaných zněním Nařízení Evropského parlamentu č. 2016/679 (GDPR) na zpracování osobních údajů, včetně uživatelů
které jsou obsaženy v Softwaru, jehož provozování je umožněno prostřednictvím Hostingových služeb. Cena se sjednává na
kalendářní rok v ceně Kč 2900,--bez DPH.
Návrh usnesení č. 15/06/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytování hostingových služeb č. INS02933/1 mezi obcí Těšetice zastoupenou
starostkou obce Mgr. Janou Bezroukovou a ALIS, spol. s r.o. zastoupenou Ing. Oldřichem Gabrielem v předloženém znění a
pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 15/06/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 16
Rozpočtové opatření č. 04/2018
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 04/2018.
Výdaje 20 000,- budou uhrazeny snížením nespecifikované rezervy.
Příjmy 0,-Výdaje 0,-Rozdíl 0,-Financování 0,-Návrh usnesení č. 16/06/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 04/2018.
Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 16/06/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 17
Diskuse
Mgr. Bezrouková – informace o průtahu
- 23.05.2018 – audit obce
- náhradní výsadba ŘSD (výsadba ořešáků 20 ks, z toho 10 ks zaplatí obec) – stále neprovedena, zaslán
dopis
- bude potřeba pořídit novou sekačku, stávající má pohnutou kliku a stále se opravuje
Ing. Krejčí
- Byl někdo z občanů na dřevo po hlášení rozhlasem na akci Čarodějnice? Žižka: Pouze hasiči, z ostatních
občanů nikdo.
Žižka
- Jubilanti
- chtěl bych poděkovat lidem, kteří pomohli se stavěním vater na akce Čarodějnice a Lampionový průvod a
pomohly při chystání a průběhu těchto akcí a právě některým členům SDH Těšetice
- sedačky a jiné věci, které se nevešly do kontejnerů velkoobjemového odpadu a lidé je nechali na silnici,
budou odvezeny, až bude mít firma FCC cestu touto stranou, z důvodu dopravy zdarma
Worbis
- tažné zařízení za hasičské auto bude zhotoveno
- mostek pod přehradou se betonovými panely nedá opravit

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

V Těšeticích dne 09. 05. 2018

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

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

