
Z Á P I S  

o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2018, 

konaného dne 06. 06. 2018 v Těšeticích 

 
Starostka obce zahájila 7. 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. 05. – 07. 

 

05. Dodatek č. 1 „II/413 TĚŠETICE PRŮTAH“ 

06. Realizace přeložky místního rozhlasu „II/413 TĚŠETICE PRŮTAH“ 

07. Cenová nabídka na asfaltový recyklát (HABAU CZ) 

 

 

 

a že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.  

 

 

 

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

                       Pavel Worbis, Jindřich Žižka,  

                                                 

Omluveni:    Ing. Libuše Krejčová, 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   –   4,    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. Odstoupení od smlouvy s firmou HABAU CZ s.r.o. na realizaci veřejného osvětlení a přeložky místního rozhlasu 

3. Výběrové řízení na realizaci veřejného osvětlení 

4. Návrh příkazní smlouvy 

5. Dodatek č. 1 „II/413 TĚŠETICE PRŮTAH“ 

              6.    Realizace přeložky místního rozhlasu „II/413 TĚŠETICE PRŮTAH“ 

                7.    Cenová nabídka na asfaltový recyklát (HABAU CZ) 

8.    Diskuse 

 



Usnesení č. 01/07/2018 

 

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

 

Hlasování : pro –  4, proti –   0       , zdržel se – 0 
Usnesení č. 01/07/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 2 

Odstoupení od smlouvy s firmou HABAU CZ s.r.o. na realizaci veřejného osvětlení a přeložky místního rozhlasu 

Zastupitelům bylo sděleno, že na kontrolním dni na stavbu „II/413 TĚŠETICE PRŮTAH“ dne 28.5.2018 bylo vzájemně 

domluveno s firmou HABAU CZ s.r.o., že obec Těšetice odstoupí ze smlouvy o dílo na realizaci veřejného osvětlení. Důvodem 

tohoto odstoupení byly neshody kvůli materiálu a typu světel s poddodavatelem HABAU CZ firmou JICOM, která měla tuto 

realizaci provádět. Firma JICOM také požadovala vícepráce, které nebyly předmětem smlouvy o dílo. Souvislá stavba 

s veřejným osvětlením je i přeložka místního rozhlasu, proto se na kontrolním dni 4.6.2018 domluvilo také i odstoupení od 

smlouvy na tuto realizaci. 

 

Návrh usnesení č. 02/07/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje odstoupení od smlouvy o dílo s firmou HABAU CZ s.r.o. na realizaci veřejného osvětlení a 

přeložku místního rozhlasu v rámci stavby „II/413 TĚŠETICE PRŮTAH“. 

 

Hlasování : pro –  4   proti –     0 –          , zdržel se – 0 

Usnesení č. 02/07/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 3 
Výběrové řízení na realizaci veřejného osvětlení 

Zastupitelé byli seznámeni s nutností vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na realizaci veřejného osvětlení 

silnice II/413 a silnice III/41316 pod názvem „TĚŠETICE PRŮTAH II413 C413 a C432 VO silnice II/413 a silnice III/41316“ 

Oslovené firmy: Elektromontáže P+K, Milan Jedlička Elektromontážní práce, Elektro - Libor Doležal.  

Nabídky mohou být podány do 25.6.2018 do 16:00 hodin. 

Otevírání obálek proběhne 25.6.2018 v 16:05 hodin. 

Komise pro otevírání obálek bude ve složení:  

Jindřich Žižka, Mgr. Bezrouková, Pavel Worbis 

Náhradník: Ing. Miroslav Krejčí 

Předmětem plnění veřejné zakázky: Provedení kabeláže a osazení svítidel na silnice II/413 a silnice III/41316 

Předpokládaný termín plnění :          zahájení    01.07.2018 

                                                           ukončení  31.08.2018 

 

  
Návrh usnesení č.  03/07/2018  
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na realizaci veřejného osvětlení silnice 

II/413 a silnice III/41316 pod názvem „TĚŠETICE PRŮTAH II413 C413 a C432 VO silnice II/413 a silnice III/41316“. 

 

 

Hlasování : pro –  4     , proti –     0 –          , zdržel se – 0          
Usnesení č. 03/07/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bod č. 4 

Návrh příkazní smlouvy 

Starostka předložila zastupitelům Příkazní smlouvu mezi Obcí Těšetice a Ing. Milanem Herzigem. Předmětem této smlouvy je 

realizace výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „TESETICE_PRŮTAH II/413 C413 a C432 

VO silnice II/413 a silnice III/41316“. Předmětem plnění veřejné zakázky: Provedení kabeláže a osazení svítidel na silnice 

II/413 a silnice III/41316. 

Odměna příkazníka činí vč. DPH Kč 18.150,--. Odměna je odměnou konečnou za veškeré činnosti příkazníka podle této 

smlouvy. 

 

Návrh usnesení č.  04/07/2018  
Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu mezi Obcí Těšetice zastoupenou starostkou Mgr. Janou Bezroukovou a Ing. 

Milanem Herzigem v plném znění a pověřuje starostku k podpisu. 
 

Hlasování : pro –  4    , proti –     0 –          , zdržel se – 0          
Usnesení č. 04/07/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 5 

Dodatek č. 1 „II/413 TĚŠETICE PRŮTAH“ 

Zastupitelé byli seznámeni s Dodatkem č.1 „II/413TĚŠETICE PRŮTAH“. 

Předmětem dodatku jsou: 

Na základě vzniku nových stavebních prací SO C 104 parkovací stání – silnice III/41316 a zároveň na základě vzniku méně 

prací u SO C 431 – VO – silnice II/413, C 432 – VO – silnice III/41316, C 463 – Přeložka místního rozhlasu – silnice II/413,  

C 464 Přeložka místního rozhlasu – silnice III/41316 a dále pak odkupu elektromateriálu pro VO a přeložku místního rozhlasu. 

 

Nová cena díla                                      Kč   2.866.213,40 bez DPH      

 

Návrh usnesení č.  05/07/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 „II/413TĚŠETICE PRŮTAH“ mezi obcí Těšetice zastoupenou starostkou obce 

Mgr. Janou Bezroukovou a firmou HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice, IČ : 26068338, 

zastoupenou Ing. Janem Vítkem, Ph.D. a Michalem Matonohou na základě plné moci a pověřuje starostku k podpisu dodatku. 

 

Hlasování : pro –   4       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 05/07/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 6 

Realizace přeložky místního rozhlasu „II/413 TĚŠETICE PRŮTAH“ 

Starostka sdělila zastupitelům, že realizace přeložky místního rozhlasu v rámci stavby silnice II/413 a silnice III/41316, která 

byla vyřazena ze smlouvy o dílo s firmou HABAU CZ s.r.o. bude objednána u firmy Milan Jedlička Elektromontážní práce, 

která je správcem místního rozhlasu. Objednávka bude vystavena na cenu 52 587,- Kč bez DPH. Tato cena je stejná jako cena 

vysoutěžená v rámci realizace průtahu. 

 

 

Návrh usnesení č.  06/07/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje objednávku na realizaci přeložky místního rozhlasu v rámci stavby silnice II/413 a silnice 

III/41316 zadat firmě Jedlička Milan Elektromontážní práce za cenu Kč 52.587,- bez DPH a pověřuje starostku k vystavení 

objednávky. 

 
Hlasování : pro –   4       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 06/07/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 



Bod č. 7 

Cenová nabídka na asfaltový recyklát (HABAU CZ) 

Zastupitelstvu obce byla předložena cenová nabídka od firmy HABAU CZ s.r.o. na zakoupení a uložení asfaltového recyklátu, 

který obec použije na zpevnění místních komunikací v obci. 

Cena za:  

asfaltový recyklát       135,-- Kč/t 

práce (dělník)             215,-- Kč/hod. 

Válec (4 t)                  275,-- Kč/hod. 

Tatra 815                    650,-- Kč/hod. 

TB                              825,-- Kč/hod. 

 

 

 

Návrh usnesení č.  07/07/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku od firmy HABAU CZ s.r.o. na zakoupení a uložení asfaltového recyklátu, 

který obec použije na zpevnění místních komunikací v obci, chodníků na ul. Bantické a pověřuje starostku Mgr. Janu 

Bezroukovou k vystavení objednávky. 

 
Hlasování : pro –   4       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 07/07/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 8 

Diskuse 

 

Mgr. Bezrouková – audit GDPR 

                              - oslovila jsem p. Kašpárka, je potřeba na OÚ zabezpečit skříně zámky 

                               

Žižka                     - 10.06.2018 bude Zábavné odpoledne s kejklířem Jonášem 

                                

                                

 

 

 

 

Starostka ukončila po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 18.45 hodin. 

 

 

 

 

     V Těšeticích dne 06. 06. 2018 

 

 

 

 

 

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

                  Mgr. Jana Bezrouková                                                      ověřovatelé zápisu  

                       starostka obce 


