ZÁPIS
o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2018,
konaného dne 11. 07. 2018 v Těšeticích
Starostka obce zahájila 10. 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. 16 a 17.
16. Smlouva s hudební skupinou Klaxon o provedení hudební produkce
17. Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl
a že je přítomno 6 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:

Mgr. Jana Bezrouková, Ing. Libuše Krejčová, Ing. Miroslav Krejčí,
Ladislav Večeřa, Pavel Worbis, Jindřich Žižka,

Omluveni:

Ing. Zdeněk Nekula

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 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. Miroslava Krejčího a Ladislava Večeřu.
Hlasování : pro – 6 , 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)
 Kontrola plnění usnesení
 Dodatek č.2 „II/413 TĚŠETICE PRŮTAH“
 Směrnice pro zacházení s osobními údaji
 Žádost o odkup pozemku parc.č. 3294 o výměře 17587 m²
 Návrh kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č.3294
 Zápis z jednání valné hromady zájmového sdružení obcí VaK Znojemsko konané 21.6.2018
 Závěrečný účet zájmového sdružení obcí VaK Znojemsko – rok 2017
 Závěrečný účet Svazku znojemských vinařských obcí Daníž – rok 2017
 Hospodaření obce k 30.4.2018, 31.5.2018, 30.6.2018










Žádost o pronájem pozemku parc.č. 3116 a 3120
Záměr na pronájem pozemku parc.č. 3116
Záměr na pronájem pozemku parc.č. 3120
Kontrola České školní inspekce v MŠ Těšetice
Zpráva finančního výboru z provedené kontroly
Smlouva s hudební skupinou Klaxon o provedení hudební produkce
Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl
Diskuse

Usnesení č. 01/10/2018
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 6,
proti – 0
Usnesení č. 01/10/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelé byli seznámeni s kontrolou plnění usnesení.
Zasedání 9.5.2018
Bod č.10 – smlouva podepsána
Bod č.9 – smlouva podepsána
Zasedání 13.6.2018
Body jednání jsou splněny.
Zasedání 4.7.2018
Body jednání jsou splněny.

Návrh usnesení č. 02/10/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování : pro – 6 proti – 0 –
Usnesení č. 02/10/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 3
Dodatek č.2 „II/413 TĚŠETICE PRŮTAH“
Zastupitelé byli seznámeni se zněním dodatku č.2 „II/413 TĚŠETICE PRŮTAH“. Byl změněn bod č. 2. Dokončení a předání
stavby a to do 31.8.2018 v čl. VI odst. 1. Ostatní ustanovení zůstávají nezměněny.

Návrh usnesení č. 03/10/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.2 „II/413 TĚŠETICE 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 – 6 , proti – 0 –
Usnesení č. 03/10/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
Směrnice pro zacházení s osobními údaji
Zastupitelstvo obce Těšetice bylo seznámeno se Směrnicí pro zacházení s osobními údaji. Směrnice pro zacházení s osobními
údaji je vydávána za účelem dodržení všech předpisů na ochranu osobních údajů, zejm. Konkretizace povinností vyplývajících
obci z předpisů na ochranu osobních údajů – především nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.dubna
2016 o ochraně fyzických osob souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, dále také jen GDPR a ostatní legislativy v oblasti ochrany osobních údajů.
Návrh usnesení č. 04/10/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici pro zacházení s osobními údaji.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0 –
Usnesení č. 04/10/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 5
Žádost o odkup pozemku parc.č. 3294 o výměře 17587 m²
Zastupitelstvu obce Těšetice byla předložena žádost o odkup pozemku parc.č. 3294 o výměře 17587 m².
Jedná se o koryto potoka Únanovka.
Návrh usnesení č. 05/10/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Povodí Moravy s.p., závod Dyje o odkup pozemku obce parc.č.3294 o výměře 17587 m²
za cenu 30 Kč/m².
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 05/10/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Návrh kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č.3294
Starostka předložila a seznámila zastupitele s návrhem kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č.3294 o výměře 17587 m².
Kupní smlouva se uzavírá mezi obcí Těšetice, zastoupenou starostkou Mgr. Janou Bezroukovou a Povodí Moravy, s.p.,
zastoupenou MVDr. Václavem Gargulákem. Účelem této kupní smlouvy je uspořádání majetkových vztahů v dané lokalitě.
Předmětný pozemek byl oceněn soudním znalcem Ing. Jaroslavem Veselým ve znaleckém posudku č. 4425 – 68/18 ze dne
16.04.2018. Kupní cena odpovídá na základě dohody smluvních stran ceně obvyklé zjištěné znalcem.
Kupní cena se sjednává ve výši Kč 527.610,--.
Návrh usnesení č. 06/10/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku obce parc.č. č.3294 o výměře 17587 m² za cenu 30 Kč/m²
mezi obcí Těšetice zastoupenou starostkou Mgr. Janou Bezroukovou a Povodím Moravy s.p., zastoupeným MVDr. Václavem
Gargulákem a pověřuje starostku k podpisu smlouvy v předloženém znění.

Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 06/10/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 7
Zápis z jednání valné hromady zájmového sdružení obcí VaK Znojemsko konané 21.6.2018
Starostka předložila a seznámila zastupitele se zápisem z jednání valné hromady zájmového sdružení obcí VaK Znojemsko
konané dne 21.6.2018, s hospodařením svazku a vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za rok 2017.
Cena fakturovaného stočného
Kč 35,-- bez DPH
Cena fakturovaného vodného
Kč 42,-- bez DPH

Návrh usnesení č. 07/10/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení z jednání valné hromady zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace
Znojemsko konané 21.6.2018.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 07/10/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Závěrečný účet zájmového sdružení obcí VaK Znojemsko – rok 2017
Starostka předložila zastupitelům ke schválení Závěrečný účet zájmového sdružení obcí VaK Znojemsko – rok 2017.
Návrh usnesení č. 08/10/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet za rok 2017 zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 08/10/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 9
Závěrečný účet Svazku znojemských vinařských obcí Daníž – rok 2017
Starostka informovala a seznámila zastupitele se závěrečným účtem Svazku znojemských vinařských obcí Daníž za rok 2017
jehož Obec Těšetice je členem.
Návrh usnesení č. 09/10/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet za rok 2017 svazku znojemských vinařských obcí „Daníž“.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 09/10/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 10
Hospodaření obce k 30.4.2018, 31.5.2018, 30.6.2018
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s hospodařením obce za období k 30.04.2018, 31.5.2018 a 30.06.2018.
Hlavní činnost v Kč

k 30.04.2018

k 31.05.2018

k 30.0 6.2018

Příjmy

3.032.586,84

3.763.534,14

5.200.533,67

Výdaje

3.480.285,48

6.465.097 ,81

7.052.557,87

Rozdíl

-447.698,64

-2.701.563,67

-1.852.024,20

Příjmy

1.214.524,78

1.591.62 1,23

1.982.794,24

Výdaje

1.055.155,67

1.349.482 ,29

1.646.030,29

Rozdíl

159.369,11

242.138,94

336.763,95

Hospodářská činnost v Kč

Peněžní zůstatky na účtech obce v Kč : ČS Znojmo
ČNB Brno
Celkem zůstatek účtů obce v Kč

:

7.543.302,79

7.507.130,88

8.435.394,58

169.361,75

179.240,15

189.130,15

7.712.664,54

7.686.371,03

8.624.524,73

Peněžní zůstatek na účtu HČ v Kč:

582.278,90

765151,08

922.42 7,53

Zůstatky úvěrových účtů v Kč:
1.úvěrový účet

-

9.463.393,81

9.384.193,81

9.304.993,81

2.úvěrový účet

-

1.378.551,41

3.561.872,83

3.799.291,84

10.841.945,22

12.946.066,64

13.104.285,65

Celkem úvěrové účty v Kč:

Návrh usnesení č. 10/10/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce k 30.4.2018, 31.5.2018 a 30.6.2018.

Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 10/10/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 11
Žádost o pronájem pozemku 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 pronájem pozemků obce parc.č. 3116 a 3120.
Zastupitelé pověřili starostku k dalšímu jednání.
Návrh usnesení č. 11/10/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o pronájem pozemku obce parc.č.3116 a 3120 a pověřuje starostku k dalšímu
jednání.

Hlasování : pro – 5
, proti – 0
Usnesení č. 11/10/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 1 - Večeřa

Bod č. 12
Záměr na pronájem pozemku parc.č. 3116
Starostka informovala zastupitele o záměru na pronájem pozemku parc.č. 3116 o výměře 47 m2
za minimální cenu 1,- Kč/m2/rok. Pronájem na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.
Návrh usnesení č. 12/10/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na pronájem pozemku parc.č. 3116 o výměře 47 m2 za minimální cenu 1,- Kč/m2/rok.
Pronájem na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.

Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 12/10/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 13
Záměr na pronájem pozemku parc.č. 3120
Starostka informovala zastupitele o záměru na pronájem pozemku parc.č. 3120 o výměře 212 m2
za minimální cenu 1,- Kč/m2/rok. Pronájem na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.
Návrh usnesení č. 13/10/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na pronájem pozemku parc.č. 3120 o výměře 212 m2 za minimální cenu 1,- Kč/m2/rok.
Pronájem na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.

Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 13/10/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 14
Kontrola České školní inspekce v MŠ Těšetice
Starostka informovala zastupitele o provedené kontrole České školní inspekce v MŠ Těšetice, která proběhla
ve dnech 15.05.2018 – 17.05.2018. Zpráva v plném znění na https://portal.csicr.cz.
Návrh usnesení č. 14/10/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí od České školní inspekce protokol o kontrole a inspekční zprávu z inspekční kontroly
v MŠ Těšetice.

Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 14/10/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 15
Zpráva finančního výboru z provedené kontroly
Starostka předala slovo předsedovi finančního výboru p. Pavlu Worbisovi, který seznámil zastupitele s provedenou kontrolou
účetní jednotky obce Těšetice. Provedena kontrola pokladny hlavní a hospodářské činnosti a bankovních výpisů hlavní a
hospodářské činnosti. Kontrola proběhla bez závad.
Návrh usnesení č. 15/10/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru o provedení kontroly u účetní jednotky obce Těšetice.

Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 15/10/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 16
Smlouva s hudební skupinou Klaxon o provedení hudební produkce
Starostka předložila zastupitelům ke schválení smlouvu s hudební skupinou Klaxon o provedení hudební produkce na obecní
akci „Posvícení 2018“, které se bude konat 22.09.2018. Předběžná cena za provedenou hudební produkci
od 20.00 hod. - 02.00 hod. činí Kč 12.600,--.
Návrh usnesení č. 16/10/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu s hudební skupinou KLAXON o provedení hudební produkce zastoupenou Mgr.
Jindřichem Bulínem a Obcí Těšetice zastoupenou starostkou obce Mgr. Janou Bezroukovou v plném znění a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy.

Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 16/10/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 17
Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl
Starostka předložila zastupitelům ke schválení licenční smlouvu s OSA z.s. – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům
hudebním o veřejném provozování hudebních děl VP_2018_114805.
Jedná se o licenci k užití hudebních děl prostřednictvím místního rozhlasu za období od 01.01.2018 – 31.12.2018.
Celková částka s DPH činí Kč 2.187,--.
Návrh usnesení č. 17/10/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl VP_2018_114805 v předloženém
znění a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 17/10/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 18
Diskuse
Mgr. Bezrouková – informace k průtahu v obci
- 10.7.2018 – proběhlo 1. kolo konkurzu na ředitele/lku v MŠ Těšetice
- 1.8.2018 – proběhne 2.kolo konkurzu na ředitele/lku v MŠ Těšetice
- vyřizují se dotace na chodníky v ul. Bantická
Večeřa

- Traktoriáda 18.08.2018

ing. Krejčí

- v silnici k přehradě, je nanesené bahno

Worbis

- kontejnery na papír jsou plné, jak často máme vývoz

Mgr. Bezrouková – vývoz papíru je 1x za 14 dní
Žižka

- dne 22.09.2018 se bude konat v naší obci Posvícení

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

V Těšeticích dne 11. 07. 2018

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

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

