
Z Á P I S  

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2018, 

konaného dne 4. 9. 2018 v Těšeticích 

 
Starostka obce zahájila 12. 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 bod 

č. 3. 

         

         3. Smlouva o právu provést stavbu (B.P.) 

 

 
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:      Ing. Milan Herzig, Jan Neumann, Jan Hlatký 

                                                                                                            

 

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 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 –     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. Dodatek č.1 Smlouvy o dílo (Inženýrské stavby Neumann s.r.o.) 

3. Smlouva o právu provést stavbu (B.P.) 

4. Diskuse 

 

Usnesení č. 01/12/2018 

 

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

 

Hlasování : pro –  6, proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 01/12/2018 bylo schváleno. 



Bod č. 2 

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo (Inženýrské stavby Neumann s.r.o.) 
Starostka informovala zastupitele o důvodu uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou Inženýrské stavby Neumann s.r.o. 

Poté předala slovo Ing.Herzigovi a panu Hlatkému, kteří informovali zastupitele o důvodech prodloužení termínu na zhotovení 

chodníků. 

- Stavba od obce byla firmě Inženýrské stavby Neumann s.r.o. předána od obce 2.5.2018, ale firma HABAU CZ 

umožnila vstup na stavbu až 1.6.2018. 

- Bylo zřízeno v průběhu realizace průtahu oproti projektu 7 nových sjezdů, na které nebyla objednána dlažba. 

- Firma HABAU CZ neměla ještě kolem hlavní silnice dokončené některé stavební práce, které bránily realizaci 

chodníků (kanalizace u prodejny COOP, vpusť u domu rodiny Ryšavých a Šálkových stále není zhotovena) 

- Obec požadovala vícepráce, které nebyly v projektu – chodník naproti prodejny COOP, vjezd k hasičce a chodník ke 

knihovně 

 
 
Návrh usnesení č. 02/12/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s firmou Inženýrské stavby Neumann s.r.o. zastoupenou Janem 

Neumannem a obcí Těšetice zastoupenou starostkou Mgr. Janou Bezroukovou v předloženém znění a pověřuje starostku k 

podpisu. 
 
 
Hlasování : pro –  6   proti –     0 –          , zdržel se – 0 
Usnesení č. 02/12/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 3 

Smlouva o právu provést stavbu (B.P.) 
Zastupitelé byli seznámeni se zněním Smlouvy o právu provedení stavby s p. Pačískem Bohumilem. Jedná se o zbudování 2 

vpustí za chodníkem na pozemku obce a částečně zasáhnou pozemky pana Bohumila Pačísky. 

 
 
Návrh usnesení č.  03/12/2018  
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Těšetice zastoupenou Mgr. Janou Bezroukovou a 

Pačískem Bohumilem v předloženém znění a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 

 

Hlasování : pro –  6     , proti –     0 –          , zdržel se – 0          
Usnesení č. 03/12/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

Bod č. 4 

Diskuse 
 

Mgr. Bezrouková –  Krbová vložka na hřišti je po dešti celá plesnivá, stále tam zatéká, není dokončen komín. – přiloženo foto 

              

Žižka                     -  P. Schuska mi sám telefonoval, že si zajistí výsuvný žebřík a dostaví se v pondělí 10.9.2018. 

                                

Večeřa                   - V budově na hřišti není hasicí přístroj.  

 

Ing. Krejčová         -  Jak se daří ve školce? 

 

Mgr. Bezrouková   -  V srpnu byla schůzka s rodiči, proběhla úprava třídy, jsou plánované akce, funguje spolupráce obec a MŠ.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Starostka ukončila po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 19:00 hodin. 

 

 

 

 

     V Těšeticích dne 04.09. 2018 

 

 

 

 

 

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

                  Mgr. Jana Bezrouková                                                      ověřovatelé zápisu 

                       starostka obce 


