
Z Á P I S  

o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2018, 

konaného dne 13. 06. 2018 v Těšeticích 

 
Starostka obce zahájila 8. 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. 18 a 21.  

 

18. Zápis z jednání valné hromady Svazku znojemských vinařských obcí Daníž konaného 5. 6. 2018 

19. Zpráva o třídění odpadu za rok 2017 (EKO-KOM, a.s.) 

20. Žádost o prodloužení termínu realizace stavby „II/413 Těšetice průtah“ 

21. Návrh licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP_2018_73234 

 

a 

 

Bod. č. 10 – stažen z jednání zastupitelstva 

 

 

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:    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 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. Libuši Krejčovou a Ladislava Večeřu. 

 

Hlasování : pro –   7     , 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. Kontrola plnění usnesení 

3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Těšetice, okres Znojmo 

4. Nápravné opatření č.1 



5. Nápravné opatření č.2 

6. Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2017 

7. Schválení účetní závěrky obce Těšetice za rok 2017 

8. Obecně závazná vyhláška č.1/2018 

9. Smlouva o spolupráci pro rok 2019 

10. Hospodaření obce k 30. 4. 2018 a k 31. 5. 2018 

11. Žádost o odkoupení pozemku obce parc.č. 3116 a 3120 

12. Cenová nabídka na výměnu oken v ubytovně 

13. Pověření finančního výboru kontrolou 

14. Projednání úniku ropných látek 

15. Souhlas obce s přístavbou a stavebními úpravami lisovny 

16. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2018 - 2022 

17. Rozpočtové opatření č. 05 /2018 

18. Zápis z jednání valné hromady Svazku znojemských vinařských obcí Daníž konaného 5. 6. 2018 

19. Zpráva o třídění odpadu za rok 2017 (EKO-KOM, a.s.) 

20. Žádost o prodloužení termínu realizace stavby „II/413 Těšetice průtah“ 

21. Návrh licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP_2018_73234 

22. Diskuse 

 

 

 
 

 

 

Usnesení č. 01/08/2018 

 

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

 

Hlasování : pro –  7, proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 01/08/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 2 

Kontrola plnění usnesení 

Kontrola plnění usnesení 

Zasedání 13.12.2017  

Bod č.26  - smlouva nebude podepsána, p.  Michal Bezega nemá důvod smlouvu podepsat. 

 

Zasedání 9.5.2018 

Bod č.10 – smlouva nepodepsána 

Bod č.9 – smlouva nepodepsána 

Ostatní body jednání jsou splněny. 

 

Zasedání 6.6.1018 

Body jednání jsou splněny. 

 

Návrh usnesení č. 02/08/2018 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. 

Hlasování : pro –  7   proti –     0 –          , zdržel se – 0 
Usnesení č. 02/08/2018 bylo schváleno. 

 

 

 



Bod č. 3 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Těšetice, okres Znojmo 

Zastupitelé byli seznámeni se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Těšetice, okres Znojmo, za rok 2017.  

Starostka informovala o průběhu kontroly a sdělila, že kontrola pochválila účetní obce p. Harantovou, jak se zhostila RU obce. 

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo 11. 10. 2017 a konečné přezkoumání hospodaření proběhlo 23. 05. 2018. 

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 1 a 2 zákona o 

přezkoumání hospodaření: 

 Kontrolou schváleného rozpočtu Fin 1 – 12 M sestaveného k 31. 8. 2017 byly zjištěny rozdíly ve výdajové části na 

§3314 (schváleno 11 000,00 Kč, pořízeno 16 000,00 Kč) a na §3341 (schváleno 8 000,00 Kč, pořízeno 3 000,00 Kč) 

 Chybně účtováno o poskytnutém finančním daru na straně MD 373, mělo být 572. 

 
  
Návrh usnesení č.  03/08/2018  
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Těšetice, okres Znojmo. 

 

 

Hlasování : pro –  7     , proti –     0 –          , zdržel se – 0          
Usnesení č. 03/08/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 4 

Nápravné opatření č.1 

Zastupitelstvo obce Těšetice projednalo zjištěnou chybu a nedostatek, který nemá závažnost nedostatků uvedených 

v ustanovení § 10 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumání hospodaření, kdy kontrolou schváleného rozpočtu Fin 1 – 12 M 

sestaveného k 31. 8. 2017 byly zjištěny rozdíly ve výdajové části na §3314 (schváleno 11 000,00 Kč, pořízeno 16 000,00 Kč) a 

na §3341 (schváleno 8 000,00 Kč, pořízeno 3 000,00 Kč). 

 

Bylo napraveno: 

Rozdíly ve výdajové části na §3314 – Činnosti knihovnické a na §3341 – Rozhlas a televize byly napraveny přepisem zadání 

schváleného rozpočtu v SW Triada. Došlo k záměně jednotlivých paragrafů při zadávání dat do SW. 

 

Nápravné opatření: 

Do budoucna budou zadávány a tím zobrazeny výdaje a příjmy ve výkazu FIN2-12 správně. 

 

 

Návrh usnesení č.  04/08/2018  
Zastupitelstvo obce Těšetice projednáním zjištěné chyby a nedostatku, která nemá závažnost nedostatků uvedených 

v ustanovení § 10 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumání hospodaření, kdy kontrolou schváleného rozpočtu Fin 1 – 12 M 

sestaveného k 31. 8. 2017 byly zjištěny rozdíly ve výdajové části na §3314 (schváleno 11 000,00 Kč, pořízeno 16 000,00 Kč) a 

na §3341 (schváleno 8 000,00 Kč, pořízeno 3 000,00 Kč), uzavírá vyjádřením souhlasu s nápravou a přijatým nápravným 

opatřením. 

 

Návrh nápravy a přijaté nápravné opatření bylo bez připomínek projednáno a schváleno zastupitelstvem obce Těšetice 

dne 13. 06. 2018, bod č. 4, usnesením č. 04/08/2018 . 

 

Hlasování : pro –  7    , proti –     0 –          , zdržel se – 0          
Usnesení č. 04/08/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 5 

Nápravné opatření č.2 

Zastupitelstvo obce Těšetice projednalo zjištěnou chybu a nedostatek, který nemá závažnost nedostatků uvedených 

v ustanovení § 10 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumání hospodaření, kdy kontrolou Inventarizace bylo zjištěno chybné účtování o 

poskytnutém finančním daru na straně MD 373, mělo být 572. 

 

Bylo napraveno: 

Chybné účtování finančního daru bylo napraveno v roce 2018 dokladem č. 18-005-00001. AU 373 – Poskytnuté zálohy na 

transfery na straně MD byl přeúčtován na AU 572 – Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery. 

 

 



Nápravné opatření: 

Do budoucna bude postupováno dle obsahového vymezení položky rozvahy „B. II. 28 – Krátkodobé poskytnuté zálohy na 

transfery“ ve smyslu ust. § 10 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky. Nestanoví-li příslušné vyhlášky jinak, obsahové vymezení jednotlivých 

položek účetní závěrky vychází z názvu dané položky. 

 

Návrh usnesení č.  05/08/2018 
Zastupitelstvo obce Těšetice projednáním zjištěné chyby a nedostatku, která nemá závažnost nedostatků uvedených 

v ustanovení § 10 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumání hospodaření, kdy kontrolou Inventarizace bylo zjištěno chybné účtování o 

poskytnutém finančním daru na straně MD 373, mělo být 572, uzavírá vyjádřením souhlasu s nápravou a přijatým nápravným 

opatřením. 

Návrh nápravy a přijaté nápravné opatření bylo bez připomínek projednáno a schváleno zastupitelstvem obce Těšetice 

dne 13. 06. 2018, bod č. 5, usnesením č. 05/08/2018 . 

 

Hlasování : pro –   7       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 05/08/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 6 

Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2017 
Starostka předložila a seznámila zastupitele s návrhem závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2017. 

 

 

Návrh usnesení č.  06/08/2018 
Zastupitelstvo obce projednalo na svém zasedání Závěrečný účet za rok 2017 v souladu s ust. § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 

Sb., ve znění pozdějších předpisů a schvaluje celoroční hospodaření obce, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

za rok 2017 a to s „výhradou“.  

Uvedené chyby a nedostatky budou odstraněny a bude podána zpráva na Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kontrolní a 

právní – oddělení přezkum obcí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno. 

Zpráva o plnění přijatých opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků bude zaslána Krajskému úřadu Jihomoravského 

kraje, odboru kontrolnímu a právnímu, oddělení přezkumu obcí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno. 

 

 
Hlasování : pro –   7       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 06/08/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 7 

Schválení účetní závěrky obce Těšetice za rok 2017 

Starostka předložila a seznámila zastupitele s účetní závěrkou obce Těšetice za rok 2017, sestavenou k rozvahovému  

dni 31. 12. 2017. 

 

 

Návrh usnesení č.  07/08/2018 
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2017 obce Těšetice.  

Zastupitelstvo obce Těšetice nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 

vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

 

 
Hlasování : pro –   7       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 07/08/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 



Bod č. 8 

Obecně závazná vyhláška č.1/2018 

Starostka předložila zastupitelům ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, která ruší Obecně závaznou vyhlášku 

č.1/2002 ze dne 5.6.2002, kterou byl vydán Řád veřejného pohřebiště. 

 

 

Návrh usnesení č.  08/08/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2018. Vyhláška nabývá účinnosti 1. 7. 2018. Touto vyhláškou se 

ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2002. 

 

Hlasování : pro –   7       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 08/08/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 9 

Smlouva o spolupráci pro rok 2019 

Starostka informovala a seznámila zastupitele se smlouvou o spolupráci mezi obcí Blatnička a obcí Těšetice za účelem projektu 

společného nákupu silové elektřiny anebo zemního plynu pro rok 2019. Obec Blatnička je ve smyslu ustanovení § 4 zákona o 

zadávání veřejných zakázek veřejným zadavatelem, který jako centrální zadavatel dle ustanovení § 9 zákona o zadávání 

veřejných zakázek za podpory obecně prospěšné společnosti Organizačně správní institut, o.p.s. se sídlem v Brně, realizuje 

projekt Společného nákupu silové elektřiny anebo zemního plynu pro rok 2019. Obec Těšetice má zájem se zúčastnit projektu 

Společného nákupu silové elektřiny anebo zemního plynu pro rok 2019 na Českomoravské komoditní burze Kladno. 

 

 

Návrh usnesení č.  09/08/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o spolupráci mezi obcí Blatnička zastoupenou starostkou obce Jarmilou 

Hruškovou a obcí Těšetice zastoupenou starostkou Mgr. Janou Bezroukovou a pověřuje starostku k podpisu smlouvy v plném 

znění. 

 

 

Hlasování : pro –   7       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 09/08/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 10 

Hospodaření obce k 30. 4. 2018 a k 31. 5. 2018 

 

Bod č. 10 stažen z jednání. 

 

 

Bod č. 11 

Žádost o odkoupení pozemku obce parc.č. 3116 a 3120 
Před projednáním bodu oznámil zastupitel p. Večeřa Ladislav, že se zdrží hlasování z důvodu možného střetu zájmů. 

 

Starostka předložila zastupitelům žádost o odkoupení pozemků parc. č. 3116 a 3120 ve vlastnictví obce Těšetice. 

 

 

Návrh usnesení č.  11/08/2018 
Zastupitelstvo obce zamítá prodej pozemku parc.č. 3116 a parc.č. 3120 z důvodu dalších investičních záměrů.  

 

 
Hlasování : pro –   6       , proti –     0           , zdržel se –  1   -  Večeřa      
Usnesení č. 11/08/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 



Bod č. 12 

Cenová nabídka na výměnu oken v ubytovně 

Starostka informovala zastupitele o nutnosti vyměnění oken v koupelnách v budově obecní ubytovny. 

Předložila zastupitelům cenové nabídky na nová okna od firem QELLAN , S.R.O., EUROPLAST, VIKO stavební a montážní 

s.r.o.. 

 

Návrh usnesení č.  12/08/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovení oken v obecní ubytovně od firmy QELLAN, s.r.o. za cenu Kč 24.503,-- vč. DPH 

a pověřuje starostku k vystavení objednávky. 

 
Hlasování : pro –   7       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 12/08/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 13 

Pověření finančního výboru kontrolou 

Starostka informovala zastupitele o pověření finančního výboru kontrolou hospodaření obce, kontrolou pokladny a bankovních 

účtů. 

 

 

Návrh usnesení č.  13/08/2018 
Zastupitelstvo obce pověřuje finanční výbor kontrolou hospodaření obce, kontrolu pokladny a bankovních účtů. 

 
 
Hlasování : pro –   7       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 13/08/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 14 

Projednání úniku ropných látek 

Starostka informovala zastupitele o úniku ropných látek u kostela. Byla předložena i fotodokumentace o šíři úniku. 

 

 

Návrh usnesení č.  14/08/2018 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o úniku ropných látek a pověřuje starostku k písemnému sdělení dotčeným 

osobám o provedení nápravy. 

 

 
Hlasování : pro –   7       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 14/08/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 15 

Souhlas obce s přístavbou a stavebními úpravami lisovny 

Starostka předložila zastupitelům žádost o souhlas obce s přístavbou a stavebními úpravami lisovny parc.č. 4008 a parc.č. 4009 

v k. ú. Těšetice. 

 

 

Návrh usnesení č.  15/08/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje přístavbu a stavební úpravy lisovny na parc. č. 4008 a parc. č. 4009 v k. ú. Těšetice. 

 

Hlasování : pro –   7       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 15/08/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

 



Bod č. 16 

Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2018 – 2022 

Starostka informovala zastupitele o nutnosti schválení stanovení počtu členů zastupitelstva pro nové volební období  

2018 – 2022. 

Dle § 68 odst. 1 výše uvedeného zákona o obcích se počet členů zastupitelstva obce stanoví tak, aby mělo zastupitelstvo  

v obci: 

do 500 obyvatel                           5 až 15 členů 

nad 500 do 3000 obyvatel           7 až 15 členů 

 

Návrh usnesení č.  16/08/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje stanovení počtu členů zastupitelstva obce Těšetice na volební období 2018 – 2022  

v počtu 7 členů. 

 
Hlasování : pro –   7       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 16/08/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 17 

Rozpočtové opatření č. 05/2018 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtového opatření č. 05/2018. 

 

 

Příjmy                   60.144,-- Kč 

Výdaje                  60.144,-- Kč 

Rozdíl                            0,-- Kč 

Financování                   0,-- Kč 

 

 

Návrh usnesení č.  17/08/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 05/2018. 

 

 

Hlasování : pro –   7       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 17/08/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 18 

Zápis z jednání valné hromady Svazku znojemských vinařských obcí Daníž konaného 5. 6. 2018 

Zastupitelé byli seznámeni se zápisem z jednání valné hromady Svazku znojemských vinařských obcí Daníž, jehož členem je 

obec Těšetice, konaného dne 5. 6. 2018. 

 

 

Návrh usnesení č.  18/08/2018 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání valné hromady Svazku znojemských vinařských obcí Daníž 

konaného dne 5. 6. 2018. 

 

Hlasování : pro –   7       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 18/08/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 19 

Zpráva o třídění odpadu za rok 2017 (EKO-KOM, a.s.) 
Zastupitelům byla předložena zpráva o třídění odpadu v obci Těšetice za rok 2017, který naše obec vytřídila a předala k využití. 

V přehledu je také objem finančních prostředků, které naše obec vyfakturovala a obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s.. 

 

 

 

 



Rok 2017                                                                              tuny                                    Částka v Kč 

 

1. čtvrtletí                                                                             4,916                                      19.065,50 

 

2. čtvrtletí                                                                             7,993                                      32.281,50    

 

3. čtvrtletí                                                                             8,557                                      33.260,00 

 

4. čtvrtletí                                                                             7.767                                      31.153,50 

 

Celkem                                                                               29,233                                   115.760,50 

 

 

Návrh usnesení č.  19/08/2018 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o třídění odpadu za rok 2017 a získání finančních prostředků od společnosti 

EKO-KOM, a. s.. 

  

Hlasování : pro –   7       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 19/08/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 20 

Žádost o prodloužení termínu realizace stavby „II/413 Těšetice průtah“ 

Starostka předložila zastupitelům Žádost o prodloužení termínu realizace stavby „II/413 Těšetice průtah“ od firmy HABAU CZ 

s. r. o. do 31. 08. 2018.  

Zástupci SUS nám na kontrolním dnu sdělili, že firmě HABAU CZ, s. r. o. prodloužení stavby do 31.08.2018 již schválili.  

Důvodem žádosti jsou: změna etapizace výstavby a úprava podloží, kdy nebyl znám rozsah výměny zeminy a do chvíle odkrytí 

stávajících konstrukčních vrstev vozovky, čímž bylo zjištěno, že musí být hlubší odkrytí vozovky. Úplná uzavírka komunikace 

II/413 a III/41316 současně není z důvodu dopravní obslužnosti autobusové linkové dopravy možná. 

 

Návrh usnesení č.  20/08/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje firmě HABAU CZ s.r.o. Žádost o prodloužení termínu realizace stavby „II/413 Těšetice průtah“ 

do 31. 08. 2018. 

 

Hlasování : pro –   7       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 20/08/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 21 

Návrh licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP_2018_73234 
Starostka předložila zastupitelům návrh Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP_2018_73234 skupinou 

Víkend na obecní akci - POUŤ 2018. Odměna ve výši Kč 1.029,-- vč. DPH. 

 

 

Návrh usnesení č.  21/08/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl VP_2018_73234 v předloženém znění 

a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 

 

Hlasování : pro –   7       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 21/08/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod č. 22 

Diskuse 

 

Mgr. Bezrouková – informace o průtahu 

                               - vyúčtování koštu a pouti 

                              - MŠ – p. Horáková mi podala informace ohledně dětí – 5 dětí odchází do školy 

                                                                                                                         5 dětí by mělo přijít do školky 

                              - náhradní výsadba stromů od ŘSD, měla by být do 11/2018 

                              - Ing. Perglová (ROVNOST) – možnost historické okénko pro obec (z důvodu GDPR zatím řešit nebudeme) 

                              - nákup nové benzínové sekačky - sekačka byla pořízena z důvodu neustálých oprav staré sekačky 

                              - v mateřské škole byla inspekce  

                              - od 20.6-24.6.2018 starostku z důvodu nepřítomnosti zastupuje místostarosta        

Ing. Krejčí             - obsekání stromků v alejích 

Žižka                     - Jubilanti 

                              - poděkování všem, kdo pomohl v přípravě a průběhu zábavného odpoledne s kejklířem Jonášem   

                                (10.06.2018) 

 

 

 

Starostka ukončila po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 21.00 hodin. 

 

 

 

 

     V Těšeticích dne 13. 06. 2018 

 

 

 

 

 

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

                  Mgr. Jana Bezrouková                                                      ověřovatelé zápisu 

                       starostka obce 


