
Z Á P I S  

o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2018, 

konaného dne 08. 08. 2018 v Těšeticích 

 
Starostka obce zahájila 11. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2018(dále jen „zastupitelstvo “) v 18,00 hod. a všechny 

přivítala. 

 

Starostka úvodem zasedání představila zastupitelům novou ředitelku MŠ Těšetice, která vzešla z výběrového řízení na ředitelku 

MŠ Těšetice, konaného 1.8.2018, Bc. Evu Kocmánkovou. Poté předala nové paní ředitelce slovo. Bc. Eva Kocmánková se 

zastupitelům představila a seznámila zastupitele se svojí vizí vedení a provozem MŠ Těšetice. Zodpověděla i na některé dotazy 

zastupitelům. 

 

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. 19 a 22.  

 

19. Konkurz na ředitelku MŠ Těšetice 

20. Hospodaření obce k 31.7.2018 

21. Žádost o odkoupení betonových dlaždic 50x50x10cm (H.K.) 

22. Prodej movitého majetku – betonová dlažba 50x50x10cm 
 
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:      Bc. Eva Kocmánková – ředitelka MŠ Těšetice 

                                                                                                            

 

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 –   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. Smlouva o dílo „III/41316 TĚŠETICE, PRŮTAH – CHODNÍKY“ 

4. Dodatek č.4 Smlouvy o poskytování služeb – změna počtu obyvatel 



5. Smlouva o právu provést stavbu (M.K., E.K.) 

6. Smlouva o právu provést stavbu (R.M., R.M.) 

7. Otevírání obálek na pronájem pozemku parc.č. 3120 

8. Otevírání obálek na pronájem pozemku parc.č. 3116 

9. Smlouva o pronájmu pozemku parc.č. 3120 

10. Smlouva o pronájmu pozemku parc.č. 3116 

11. Termín zasedání zastupitelstva v září 2018 

12. Pověření kontrolního výboru kontrolou plnění usnesení za období březen-červenec 2018 

13. Napojení dvou svodů na přípojku dešťové kanalizace (I.V.) 

14. Vyvedení přípojky dešťové kanalizace na úroveň terénu (B.O.) 

15. Žádost o odkoupení pozemku obce parc.č. 4278  

16. Žádost o odkoupení 20 ks dlažby o velikosti 50x50 cm (B.K.) 

17. Žádost o stanovisko k PD DSP Silnice I/53 Znojmo - Lechovice 

18. Rozpočtové opatření č. 6/2018 

19. Konkurz na ředitelku MŠ Těšetice 

20. Hospodaření obce k 31.7.2018 

21. Žádost o odkoupení betonových dlaždic 50x50x10cm (H.K.) 

22. Záměr na prodej movitého majetku – betonová dlažba 50x50x10cm 

23. Diskuse 

 

 

Usnesení č. 01/11/2018 

 

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

 

Hlasování : pro –  7, proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 01/11/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 2 

Kontrola plnění usnesení 
Zastupitelé byli seznámeni s kontrolou plnění usnesení. 

 

Zasedání 11.7.2018 

Body jednání jsou splněny. 

Zatím nedodána podepsaná kupní smlouva na prodej pozemku parc.č. 3294 ze strany Povodí Moravy. 

Návrh usnesení č. 02/11/2018 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. 

Hlasování : pro –  7   proti –     0 –          , zdržel se – 0 
Usnesení č. 02/11/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 3 

Smlouva o dílo „III/41316 TĚŠETICE, PRŮTAH – CHODNÍKY“ 
Zastupitelé byli seznámeni se zněním smlouvy o dílo č. 882/2018 – D, „III/41316 TĚŠETICE, PRŮTAH – CHODNÍKY“, 

mezi objednatelem Obcí Těšetice a zhotovitelem firmou JANČÁLEK s.r.o.  

Předmětem plnění smlouvy je zabezpečení projektové a inženýrské činnosti při přípravě stavby „III/41316 TĚŠETICE, 

PRŮTAH – CHODNÍKY“ dle podmínek dotace SFDI.  

Cena díla této smlouvy je včetně DPH, bude tak činit Kč 116.160,--. 
 
Návrh usnesení č.  03/11/2018  
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 882/2018-D mezi obcí Těšetice zastoupenou Mgr. Janou Bezroukovou a 

firmou JANČÁLEK s.r.o. zastoupenou Ing. Hanou Valovou, jednatelkou JANČÁLEK s.r.o. a pověřuje starostku k podpisu 

smlouvy. 

Hlasování : pro –  7     , proti –     0 –          , zdržel se – 0          
Usnesení č. 03/11/2018 bylo schváleno. 



Bod č. 4 

Dodatek č.4 Smlouvy o poskytování služeb – změna počtu obyvatel 
Zastupitelstvo obce Těšetice bylo seznámeno s Dodatkem č.4 Smlouvy o poskytování služeb - změna počtu obyvatel s firmou 

FCC Česká republika, s.r.o., provozovnou Miroslav.  

Doposud byla měsíční fakturace prováděna na počet 562 obyvatel obce. Z důvodu navýšení počtu obyvatel v obci Těšetice 

bude od 1.8.2018 měsíční fakturace prováděna na počet 600 obyvatel obce.  

 

Návrh usnesení č.  04/11/2018  
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.4 Smlouvy o poskytování služeb – změna počtu obyvatel mezi obcí Těšetice 

zastoupenou Mgr. Janou Bezroukovou a firmou FCC Česká republika, s.r.o. zastoupenou Pavlem Horákem na základě plné 

moci a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 

 

Hlasování : pro –  7    , proti –     0 –          , zdržel se – 0          
Usnesení č. 04/11/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 5 

Smlouva o právu provést stavbu (M.K., E.K.) 
Zastupitelstvu obce Těšetice byla předložena Smlouva o právu provést stavbu mezi Obcí Těšetice a vlastníky pozemku parc.č. 

177/2 JUDr. Milanem Kyjovským a MUDr. Evou Kyjovskou. Obec Těšetice plánuje realizovat a provozovat na částech 

pozemků stavbu „II/413, III/41316 Těšetice, průtah“ chodníků dle projektové dokumentace pro stavební povolení vyhotovené 

projekční kanceláří PK OSSENDORF. Týká se pozemku parc.č. 177/2, zahrada o celkové výměře 387 m2, trvalý zábor 3,5m2. 
 
Návrh usnesení č.  05/11/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Těšetice zastoupenou Mgr. Janou Bezroukovou a 

JUDr. Milanem Kyjovským a MUDr. Evou Kyjovskou a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 

Hlasování : pro –   7       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 05/11/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 6 

Smlouva o právu provést stavbu (R.M., R.M.) 
Zastupitelstvu obce Těšetice byla předložena Smlouva o právu provést stavbu mezi Obcí Těšetice a vlastníky pozemku v SJM 

parc.č. 183/2 Milošem Rožnovským a Marií Rožnovskou. Obec Těšetice plánuje realizovat a provozovat na částech pozemků 

stavbu „II/413, III/41316 Těšetice, průtah“ chodníků dle projektové dokumentace pro stavební povolení vyhotovené projekční 

kanceláří PK OSSENDORF. Týká se pozemku parc.č. 183/2, zahrada o celkové výměře 366 m2, trvalý zábor 2,58m2. 

 

Návrh usnesení č.  06/11/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Těšetice zastoupenou Mgr. Janou Bezroukovou a 

Marií Rožnovskou a Milošem Rožnovským a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 

 
Hlasování : pro –   7        , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 06/11/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 7 

Otevírání obálek na pronájem pozemku parc.č. 3120 
Starostka oznámila zastupitelům, že byla přijata jedna obálka na vyvěšený záměr o pronájmu pozemku parc.č. 3120. 

Obálka byla otevřena před všemi zastupiteli.  

Nabídku podal Ladislav Večeřa ml. a nabídnutá cena byla 1,-- Kč/m2/rok na parc.č. 3120 o výměře 212 m2. 

Celková cena pronájmu, tak činí 212,-- Kč/rok.  

 

Návrh usnesení č.  07/11/2018 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídku na pronájem pozemku obce parc.č. 3120 o výměře 212 m2  

za cenu 1,-- Kč/m2/rok od Ladislava Večeři. 

 

Hlasování : pro –   7       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 07/11/2018 bylo schváleno. 



Bod č. 8 

Otevírání obálek na pronájem pozemku parc.č. 3116 
Starostka oznámila zastupitelům, že byla přijata jedna obálka na vyvěšený záměr o pronájmu pozemku parc.č. 3116. 

Obálka byla otevřena před všemi zastupiteli.  

Nabídku podal Ladislav Večeřa ml. a nabídnutá cena byla 1,-- Kč/m2/rok na parc.č. 3116 o výměře 47 m2. 

Celková cena pronájmu, tak činí 47,-- Kč/rok.  

 

Návrh usnesení č.  08/11/2018 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídku na pronájem pozemku obce parc.č. 3116 o výměře 47 m2  

za cenu  1,-- Kč/m2/rok od Ladislava Večeři. 

 

Hlasování : pro –   7       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 08/11/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 9 

Smlouva o pronájmu pozemku parc.č. 3120 
Starostka seznámila a předložila zastupitelům znění smlouvy o pronájmu pozemku parc.č. 3120 o výměře 212 m2, druh 

pozemku ostatní plocha, za cenu 1,-- Kč/m2/rok. Celková cena pronájmu tak činí 212,-- Kč/rok. Nájemní smlouva se uzavírá 

mezi obcí Těšetice, zastoupenou starostkou Mgr. Janou Bezroukovou a nájemcem Ladislavem Večeřou. Nájemné dle smlouvy 

se sjednává na dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou. 

 

Návrh usnesení č.  09/11/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o pronájmu pozemku parc.č. 3120 o výměře 212 m2 za cenu 1,-- Kč/m2/rok  

mezi obcí Těšetice, zastoupenou starostkou Mgr. Janou Bezroukovou a Ladislavem Večeřou a pověřuje starostku k podpisu 

smlouvy. Účinnost smlouvy bude od 1.9.2018. 

  

Hlasování : pro –   7       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 09/11/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 10 

Smlouva o pronájmu pozemku parc.č. 3116 
Starostka seznámila a předložila zastupitelům znění smlouvy o pronájmu pozemku parc.č. 3116 o výměře 47 m2, druh 

pozemku orná půda, za cenu 1,-- Kč/m2/rok. Celková cena pronájmu tak činí 47,-- Kč/rok. Nájemní smlouva se uzavírá mezi 

obcí Těšetice, zastoupenou starostkou Mgr. Janou Bezroukovou a nájemcem Ladislavem Večeřou. Nájemné dle smlouvy se 

sjednává na dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou. 

 

 

Návrh usnesení č.  10/11/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o pronájmu pozemku parc.č. 3116 o výměře 47 m2 za cenu 1,-- Kč/m2/rok  

mezi obcí Těšetice, zastoupenou starostkou Mgr. Janou Bezroukovou a Ladislavem Večeřou a pověřuje starostku k podpisu 

smlouvy. Účinnost smlouvy bude od 1.9.2018. 
 
Hlasování : pro –   7       , proti –     0           , zdržel se –  0      
Usnesení č. 10/11/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 11 

Termín zasedání zastupitelstva v září 2018 
Starostka předložila zastupitelům návrh na termín posledního zasedání zastupitelstva, které bude v měsíci září 2018  

a to dne 18.9.2018. Zastupitelé souhlasili. 

 

Návrh usnesení č.  11/11/2018 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí termín konání zasedání zastupitelstva obce v úterý 18.září 2018. 
 
Hlasování : pro –   7       , proti –     0           , zdržel se –  1   -  Večeřa      
Usnesení č. 11/11/2018 bylo schváleno. 

 

 



Bod č. 12 

Pověření kontrolního výboru kontrolou plnění usnesení za období březen-červenec 2018 
Zastupitelstvo obce pověřilo kontrolní výbor kontrolou plnění usnesení za období březen-červenec 2018. 

 

Návrh usnesení č.  12/11/2018 
Zastupitelstvo obce pověřuje kontrolní výbor kontrolou plnění usnesení za období březen-červenec 2018. 
 
Hlasování : pro –   7       , proti –     0           , zdržel se –  0 
Usnesení č. 12/11/2018 bylo schváleno.  
 
 
Od bodu č. 13 zastupitel Ing. Nekula Zdeněk nepřítomen. 
 
 
Bod č. 13 

Napojení dvou svodů na přípojku dešťové kanalizace (I.V.) 
Starostka předložila zastupitelům žádost o napojení dvou svodů na přípojku dešťové kanalizace. 

Jedná se o napojení od domu č.p. 177. 
 
Návrh usnesení č.  13/11/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje toto sdělení: 

Vlastník pozemku je dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. §20 odst. 5 povinen vyřešit vsakování nebo odvádění srážkových vod ze 

zastavěných ploch nebo zpevněných ploch svých pozemků. Pokud využijete připojení na dešťovou kanalizaci obce je to v režii 

vlastníka pozemku, nikoliv obce. 
 
Hlasování : pro –   6       , proti –     0           , zdržel se – 0      
Usnesení č. 13/11/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 14 

Vyvedení přípojky dešťové kanalizace na úroveň terénu (B.O.) 
Starostka předložila zastupitelům žádost o vyvedení přípojky dešťové kanalizace na úroveň terénu na parcele č. 299/1. 

  

Návrh usnesení č.  14/11/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje toto sdělení: 

Vlastník pozemku je dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. §20 odst. 5 povinen vyřešit vsakování nebo odvádění srážkových vod ze 

zastavěných ploch nebo zpevněných ploch svých pozemků. Pokud využijete připojení na dešťovou kanalizaci obce je to v režii 

vlastníka pozemku, nikoliv obce. 
 
Hlasování : pro –   6       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 14/11/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 15 

Žádost o odkoupení pozemku obce parc.č. 4278  
Starostka předložila zastupitelům žádost o odkoupení pozemku obce parc.č. 4278 o výměře 722 m2, druh pozemku orná půda. 

 

Návrh usnesení č.  15/11/2018 
Zastupitelstvo obce zamítá prodej pozemku obce parc.č. 4278 z důvodu komplexních pozemkových úprav.  
 
Hlasování : pro –   6       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 15/11/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 



Bod č. 22  - přesunutý  v jednání, před bod č. 16 
 

 

Bod č. 22 

Záměr na prodej movitého majetku – betonová dlažba 50x50x10cm 
Starostka předložila zastupitelům záměr na prodej movitého majetku obce, kterým je betonová dlažba o rozměrech 

50x50x10cm v počtu cca 240 ks. Cena byla stanovena na částku 10,-- Kč/ks.  

 

Návrh usnesení č.  22/11/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej movitého majetku obce betonová dlažba 50x50x10 cm za cenu 10,--Kč/ks. 

 

Hlasování : pro –   6       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 22/11/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 16 

Žádost o odkoupení 20 ks dlažby o velikosti 50x50 cm (B.K.) 
Starostka předložila zastupitelům žádost o odkoupení 20 ks dlažby o velikosti 50x50x10cm (B.K.). 

 

Návrh usnesení č.  16/11/2018 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o odkoupení 20 ks dlažby o velikosti 50x50x10cm. Zastupitelstvo obce schválilo 

záměr na prodej movitého majetku dlažby o velikosti 50x50x10cm za cenu 10,-- Kč/1ks. Záměr bude vyvěšen na úřední desce, 

poté je možné si na obecním úřadě nahlásit počet kusů dlažby na odkoupení. 
 
Hlasování : pro –   6       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 16/11/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 17 

Žádost o stanovisko k PD DSP Silnice I/53 Znojmo - Lechovice 
Starostka předložila zastupitelům obce žádost o stanovisko ke stavbě „Silnice I/53 Znojmo – Lechovice, km 4,100 až 11,292“ 

pro účely stavebního povolení. 

 

 

Návrh usnesení č.  17/11/2018 
Zastupitelstvo obce souhlasí s projektovou dokumentací DPS Silnice I/53 Znojmo – Lechovice pro účely stavebního povolení. 

 

Hlasování : pro –   6       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 17/11/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 18 

Rozpočtové opatření č. 6/2018 
Starostka předložila a seznámila zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 06/2018. 

 

                                                                            

PŘÍJMY                                                         346.437,--  Kč 

 

VÝDAJE                                                    1.446.437,--  Kč 

 

FINANCOVÁNÍ                                        1.100.000,--  Kč 

 

 

Návrh usnesení č.  18/11/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 06/2018. 

 

Hlasování : pro –   6       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 18/11/2018 bylo schváleno. 

 

 



Bod č. 19 

Konkurz na ředitelku MŠ Těšetice 
Starostka informovala zastupitele o průběhu konkurzu na ředitelku MŠ Těšetice. Přihlášku podala jen jedna zájemkyně o místo 

na tuto pozici. Bc. Eva Kocmánková po 2. kole konkurzu byla přijata na pozici ředitelky MŠ Těšetice s nástupem od 6.8.2018. 

 

Návrh usnesení č.  19/11/2018 
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek konkurzu na ředitelku MŠ Těšetice a zvolení Bc. Evy Kocmánkové ředitelkou 

mateřské školy. 

Hlasování : pro –   6       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 19/11/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 20 

Hospodaření obce k 31.7.2018 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s hospodařením obce za období k 31.07.2018. 

 

Hlavní činnost v Kč                                                                 k 31.07.2018                                 

Příjmy                                                                                      6.084.489,20          

Výdaje                                                                                      10.077.152,65         

Rozdíl                                                                                       - 3.992.663,45        

Hospodářská činnost v Kč  

Příjmy                                                                                         2.336.139,87                                     

Výdaje                                                                                        1.932.500,35                    

Rozdíl                                                                                            403.639,52                                        

    

  

Peněžní zůstatky na účtech obce v Kč :   ČS Znojmo           8.673.352,54 

                                                                     ČNB Brno                198.999,35           

Celkem zůstatek účtů obce v Kč       :                                     8.872.351,89                          

 

Peněžní zůstatek na účtu HČ v Kč:                                           910.809,91                                

Zůstatky úvěrových účtů v Kč:                                     

1.úvěrový účet        -                                                                 10.121.165,12          

2.úvěrový účet        -                                                                   5.154.420,02                         

Celkem úvěrové účty v Kč:                                                      15.275.585,14      

 

 

Návrh usnesení č.  20/11/2018 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce k 31.7.2018. 

 

Hlasování : pro –   6       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 20/11/2018 bylo schváleno. 

 

 

 



Bod č. 21 

Žádost o odkoupení betonových dlaždic 50x50x10cm (H.K.) 
Starostka předložila zastupitelům ke schválení žádost o odkoupení 32 ks dlažby o velikosti 50x50x10cm (H.K.). 

 

Návrh usnesení č.  21/11/2018 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o odkoupení 32 ks dlažby o velikosti 50x50x10cm. Zastupitelstvo schválilo záměr 

na prodej movitého majetku dlažby o velikosti 50x50x10cm za cenu 10,-- Kč/1ks. Záměr bude vyvěšen na úřední desce, poté je 

možné si na obecním úřadě nahlásit počet kusů dlažby na odkoupení. 

 

Hlasování : pro –   6       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 21/11/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 23 

Diskuse 
 

Mgr. Bezrouková – informace k průtahu v obci 

                              - 4. října 2018 bude audit obce  

                               - v KD 8.8.2018 proběhlo jednání se zástupci Povodí Moravy, zástupci KÚ JMK OŽP, LB Projekt, obce  

                                  Těšetice ohledně úpravy koryta Únanovky  

 

Ing. Krejčí            -  pro zemědělské stroje ostrůvky na začátku a na konci obce nejsou průjezdné 

                                Bezrouková – bude řešeno na kontrolním dni 10.8.2018 

Worbis                 -  dotaz na čekárny na Bantické 

                                 Bezrouková  - budou přesunuty, na každé zastávce budou dvě čekárny 

 

Žižka                    - Jubilanti 

                             - Posvícení 22.9.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka ukončila po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 21:20 hodin. 

 

 

 

 

     V Těšeticích dne 08.08. 2018 

 

 

 

 

 

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

                  Mgr. Jana Bezrouková                                                      ověřovatelé zápisu  

                       starostka obce 


