ZÁPIS
o průběhu 13. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2018,
konaného dne 18. 09. 2018 v Těšeticích
Starostka obce zahájila 13. 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. 19 a 25.
19. Žádost o souhlas napojení novostavby na místní komunikaci a IS
20. Revokace usnesení č. 03/12/2018
21. Výpověď nájemní smlouvy (M.V.)
22. Informace k průtahu obcí
23. Reakce na dopis obce Těšetice – stavba II/413 Těšetice průtah, opakovaná žádost o prodloužení termínu dokončení
24. Dodatekč.2 Smlouvy o dílo (Inženýrské stavby Neumann s.r.o.)
25. Rozprostření živičného recyklátu (frézované) na místní komunikace

a že je přítomno 6 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:

Mgr. Jana Bezrouková, Ing. Miroslav Krejčí,Ing. Zdeněk Nekula
Ladislav Večeřa, Pavel Worbis, Jindřich Žižka,

Omluveni:

Ing. Libuše Krejčová – přítomna od bodu č. 13

Nepřítomni:
Hosté:

0
ředitelka MŠ – Bc. Eva Kocmánková

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. Zdeněk Nekula 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. Zdeňka Nekulu a Pavla Worbise.
Hlasování : pro – 6 , proti –
Usnesení bylo schváleno.

0

, zdržel se –

0

Starostka přednesla návrh programu zasedání ke schválení.

1.
2.
3.
4.

Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
zastupitelstva obce)
Kontrola plnění usnesení
Souhlas obce Těšetice k realizaci vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace pro zahradu parc.č. 201/8
Smlouva o poskytnutí práv k užívání software č. SML-00921/18

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Smlouva č. 1030043931/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Žádost o dotaci z rozpočtu obce v roce 2018 (TJ Těšetice)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Těšetice č. 1/2018
Zpráva kontrolního výboru
Hospodaření obce k 31.8.2018
Vyřazení majetku obce
Zařazení majetku obce
Revokace usnesení č. 05/11/2018
Žádost o projednání na zasedání zastupitelstva obce (L.P.)
Návrh na ukončení nájemní smlouvy s předkupním právem dohodou za odkup jiných pozemků (J.O.)
Volby do zastupitelstva obce 5. a 6. října 2018
Žádost o postavení chodníku (B.P.)
Žádost o přidělení finančních prostředků (MŠ Těšetice)
Rozpočtové opatření č. 07/2018
Žádost o souhlas napojení novostavby na místní komunikaci a IS
Revokace usnesení č. 03/12/2018
Výpověď nájemní smlouvy (M.V.)
Informace k průtahu obcí
Reakce na dopis obce Těšetice – stavba II/413 Těšetice průtah, opakovaná žádost o prodloužení termínu dokončení
Dodatekč.2 Smlouvy o dílo (Inženýrské stavby Neumann s.r.o.)
Rozprostření živičného recyklátu (frézované) na místní komunikace
Diskuse

Usnesení č. 01/13/2018
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 6,
proti – 0
Usnesení č. 01/13/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelé byli seznámeni s kontrolou plnění usnesení.
Zasedání 8.8.2018
Bod č. 5 – smlouva nepodepsána, na zasedání zastupitelstva obce 18.9.2018 bude revokace usnesení.
Ostatní body jednání jsou splněny.
Zasedání 4.9.2018
Bod. č. 3 – smlouva byla nepodepsána, na zasedání zastupitelstvaobce 18.9.2018 bude revokace usnesení.
Ostatní body jednání jsou splněny.
Návrh usnesení č. 02/13/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování : pro – 6 proti – 0 –
Usnesení č. 02/13/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 3
Souhlas obce Těšetice k realizaci vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace pro zahradu parc.č. 201/8
Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o souhlas obce Těšetice k realizaci vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace
pro zahradu parc.č. 201/8. Stavbou bude dotčen pozemek ve vlastnictví obce Těšetice, parc. č. 179/4, kanalizační přípojka na
pozemku parc. č. 82/2.
Návrh usnesení č. 03/13/2018
Zastupitelstvo obce souhlasí s vedením a uložením vodovodní a kanalizační přípojky a jejich součástí pro zahradu parc.č.
201/8 na pozemky obce parc. č. 179/4 a parc. č. 82/2. Pozemky budou po realizaci uvedeny do původního stavu.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0 –
Usnesení č. 03/13/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
Smlouva o poskytnutí práv k užívání software č. SML-00921/18
Zastupitelstvo obce Těšetice bylo seznámeno se zněním smlouvy o poskytnutí práv k užívání software č. SML-00921/18.
Smlouva se uzavírá mezi obcí Těšetice a firmou ALIS spol. s r.o.. Předmětem smlouvy je poskytnutí nevýhradních užívacích
práv k software. Jedná se o program na poplatky KEO4 Příjmové agendy za cenu Kč 9.080,--, z toho je 2.000,-- Kč roční
udržovací poplatek.
Návrh usnesení č. 04/13/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software SML-00921/18 mezi ALIS, spol. s.r.o.
zastoupenou Ing. Oldřichem Gabrielem a obcí Těšetice zastoupenou Mgr. Janou Bezroukovou v předloženém znění a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 6 , proti – 0 –
Usnesení č. 04/13/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 5
Smlouva č. 1030043931/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvu obce Těšetice starostka předložila znění Smlouvy č. 1030043931/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy „Těšetice, přípojka kNN Večeřa Ladislav 2“. Věcné břemeno
bude zřízeno jako časově neomezené a to za jednorázovou náhradu v celkové výši Kč 1.000,-- bez DPH.
Návrh usnesení č. 05/13/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 1030043931/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi E.ON
Distribuce, a.s. zastoupenou E.ON Česká republika, s.r.o. a obcí Těšetice zastoupenou Mgr. Janou Bezroukovou a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 05/13/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 6
Žádost o dotaci z rozpočtu obce v roce 2018 (TJ Těšetice)
Starostka předložila a seznámila zastupitele se zněním žádosti o dotaci z rozpočtu obce v roce 2018 (TJ Těšetice) na činnost
fotbalového oddílu v roce 2018.
Návrh usnesení č. 06/13/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci z rozpočtu obce Těšetice v roce 2018 pro TJ Těšetice ve výši Kč 40.000,-- na činnost
fotbalového oddílu v roce 2018.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 06/13/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 7
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Těšetice č. 1/2018
Starostka předložila a seznámila zastupitele se zněním Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Těšetice
č. 1/2018 ve výši 40.000,-- Kč pro TJ Těšetice.
Návrh usnesení č. 07/13/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Těšetice č. 1/2018 mezi obcí
Těšetice a TJ Těšetice dle předloženého znění a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 07/13/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 8
Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce bylo informováno o provedení kontroly plnění usnesení za období březen - červenec / 2018 kontrolním
výborem. Kontrolní výbor neshledal v kontrolovaném období žádné nedostatky.
Návrh usnesení č. 08/13/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru z kontrol plnění usnesení zastupitelstva obce Těšetice za
období březen – červenec / 2018.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 08/13/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 9
Hospodaření obce k 31.8.2018
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s hospodařením obce k 31.8.2018.
Hlavní činnost v Kč

k 31.08.2018

Příjmy

6.771.398,56

Výdaje

12.825.081,73

Rozdíl

- 6.053.683,17

Hospodářská činnost v Kč
Příjmy

2.718.790,21

Výdaje

2.342.310,88

Rozdíl

376.479,33

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

:

8.773.609,23
208.878,55
8.982.487,78
854.692,55

Zůstatky úvěrových účtů v Kč:
1.úvěrový účet

-

11.152.267,73

2.úvěrový účet

-

6.321.894,65

Celkem úvěrové účty v Kč:

17.474.162,38

Návrh usnesení č. 09/13/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce k 31.8.2018.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 09/13/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 10
Vyřazení majetku obce
Starostka předložila zastupitelům návrh na vyřazení DDHM a pozemků.
Návrh na vyřazení DDHM
Inv. č.
Název
DDHM
0134
Skartovací stroj Peaach 1200XCD
0331
Postel
0332
Postel
0333
Postel
0334
Postel
0335
Postel
0336
Postel
0337
Postel
0338
Postel
0392
Konventor
Návrh na vyřazení pozemků (prodej)
Parc. č.
387/17
3891
3294

PC v Kč
3,090,-2.000,-2.000,-2.000,-2.000,-2.000,-2.000,-2.000,-2.000,-1.750,--

Datum vyřazení
01.04.2018
16.05.2018
16.08.2018

ZC v Kč
0,-0,-0,-0,-0,-0,-0,-0,-0,-0,--

důvod
nefunkční
zastaralé
zastaralé
zastaralé
zastaralé
zastaralé
zastaralé
zastaralé
zastaralé
nefunkční

hodnota v Kč
6.729,45
782,00
157.946,24

Návrh usnesení č. 10/13/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení předloženého majetku obce.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 10/13/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 11
Zařazení majetku obce
Starostka předložila zastupitelům návrh na zařazení do majetku obce.
Název
PC v Kč
VZ-akustika
408.968,-Inv. č. DDHM
0560
0561
0562
0563
0564
0565
0566

Název
VZ – regál
Ubytovna – chladnička
Ubytovna – chladnička
Dílna – sekačka
OÚ – kancelář – razítko pro legalizaci
OÚ – kancelář – razítko pro vidimaci
Obec – popelnice 1100 litrů

PC v Kč
4.514,-3.050,-3.050,-16.990,-1.367,30
1.367,30
6.534,--

Návrh usnesení č. 11/13/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení předloženého majetku obce.

Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 11/13/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

technické zhodnocení budovy KD

Bod č. 12
Revokace usnesení č. 05/11/2018
Starostka informovala zastupitele o revokaci usnesení č. 05/11/2018 ze zasedání dne 8.8.2018. Jedná se o zrušení Smlouvy o
právu provést stavbu (JUDr. Milan Kyjovský, MUDr. Eva Kyjovská).
Návrh usnesení č. 12/13/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci usnesení č. 05/11/2018.
Hlasování : pro – 6
, proti – 0
Usnesení č. 12/13/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Ing. Krejčová Libuše již přítomna jednání.

Bod č. 13
Žádost o projednání na zasedání zastupitelstva obce (L.P.)
Starostka seznámila zastupitele se zněním žádosti o projednání problémů a podnětů týkající se prováděného průtahu obcí
doručené od p. Plačkové L.
Návrh usnesení č. 13/13/2018
Zastupitelstvo obce projednalo problémy a podněty p. Ludmily Plačkové k průtahu. Z tohoto projednání bude zaslána p.
Plačkové zpráva.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 13/13/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 14
Návrh na ukončení nájemní smlouvy s předkupním právem dohodou za odkup jiných pozemků (J.O.)
Starostka seznámila zastupitele s podmínkami návrhu na ukončení nájemní smlouvy s předkupním právem dohodou za odkup
jiných pozemků, předložený panem Jiřím Otáhalem.
Návrh usnesení č. 14/13/2018
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k dalšímu jednání s p. Jiřím Otáhalem. Zároveň pověřuje starostku k zajištění
znaleckého posudku na parcely obce parc.č. 4287,4286, 4284, 4288, 4289, 4290, 4278,4270.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 14/13/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 15
Volby do zastupitelstva obce 5. a 6. října 2018
Místostarosta Jindřich Žižka informoval zastupitele o konání voleb do zastupitelstev obcí, které se budou konat ve dnech 5.
října (pátek od 14.00 – 22.00 hod.) a 6. října (sobota od 08.00 – 14.00 hod.) 2018.
V obci Těšetice se uskuteční ve vestibulu budovy KD – víceúčelového zařízení.
Hlasovací lístky budou doručeny voličům do schránek domů, nejpozději v úterý - 2. října 2018.
Návrh usnesení č. 15/13/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o konání a organizaci voleb do zastupitelstva obce Těšetice
ve dnech 5. a 6. října 2018.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 15/13/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 16
Žádost o postavení chodníku (B.P.)
Starostka předložila zastupitelům žádost o postavení chodníku na pozemku obce k domu č.10 na náklady obce.
Návrh usnesení č. 16/13/2018
Zastupitelstvo obce zamítá zhotovení chodníku k domu č. 10 přes obecní pozemek na náklady obce, jelikož obec nezhotovuje
majitelům domů chodník. Stavba chodníku může být po domluvě s obcí realizována majitelkou domu na její vlastní náklady.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 16/13/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 17
Žádost o přidělení finančních prostředků (MŠ Těšetice)
Starostka předložila zastupitelům žádost, p. ředitelky MŠ Těšetice Evy Kocmánkové, o přidělení finančních prostředků pro MŠ
Těšetice ve výši Kč 47.000,-- na mzdy zaměstnanců. Důvodem je pokles počtu dětí v letošním roce a přidělení sníženého počtu
finančních prostředků ze státního rozpočtu. Tento stav způsobil, že mateřská škola by nemohla zabezpečit provozní dobu v
plném rozsahu a muselo by dojít také ke snížení pracovních úvazků zaměstnanců.
Návrh usnesení č. 17/13/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje Mateřské škole Těšetice finanční příspěvek ve výši Kč 47.000,-- na mzdy zaměstnanců MŠ, aby
mohla být zajištěna provozní doba mateřské školy v plném rozsahu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 17/13/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 18
Rozpočtové opatření č. 07/2018
Starostka předložila zastupitelům návrh rozpočtové opatření č. 07/2018.
Příjmy
Výdaje
Rozdíl

Kč
Kč
Kč

25.300,-25.300,-0,--

Návrh usnesení č. 18/13/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 07/2018.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 18/13/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 19
Žádost o souhlas napojení novostavby na místní komunikaci a IS
Starostka předložila zastupitelům žádost o souhlas napojení novostavby na místní komunikaci a IS (NN, vodovod a splaškovou
kanalizaci – A.K. a R.K.). Jedná se o stavbu pro trvalé bydlení.
Návrh usnesení č. 19/13/2018
Zastupitelstvo obce souhlasí s napojením novostavby rodinného domu s parkovacím stáním Andrey a Rostislava Květoňových
na parc.č. 152/9 na místní komunikaci a inženýrské sítě (NN, vodovod a splašková kanalizace). Pokud bude stavbou dotčena
místní komunikace, bude po realizaci uvedena do původního stavu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 19/13/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 20
Revokace usnesení č. 03/12/2018
Starostka informovala zastupitele o revokaci usnesení č. 03/12/2018. Jedná se o zrušení Smlouvy k právu provést stavbu
(Pačíska Bohumil).
Návrh usnesení č. 20/13/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci usnesení č. 03/12/2018.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 20/13/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 21
Výpověď nájemní smlouvy (M.V.)
Starostka informovala zastupitele o výpovědi z nájemní smlouvy, kterou podala p. Vlasta Machová. Jedná se o pronájem
pozemku obce parc.č. 172/1 o výměře 479m2.
Návrh usnesení č. 21/13/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost p. Vlasty Machové o ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku obce
parc.č. 172/1 o výměře 479m2 ke dni 31.12.2018 dle podmínek uzavřené nájemní smlouvy. Od 1.1.2019 bude běžet roční
výpovědní lhůta.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 21/13/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 22
Informace k průtahu obcí
Starostka informovala zastupitele o průběhu realizace průtahu obcí Těšetice.
Realizace veřejného osvětlení byla dokončena dle Smlouvy o dílo do 31.8.2018.
Realizace chodníků bude dokončena tento týden. Inženýrské stavby Neumann ještě mají provést úpravu vtoku dešťové
kanalizace do potoka ve vesnici u hasičky.
Firma HABAU CZ má tento týden dokončit asfaltový povrch, také dokončit asfaltové vjezdy k místním komunikacím, i ty na
hlavní.
Nejsou dokončeny práce O2, přeložky plynu, přípojka kanálu a pásová vpusť pod kostelem a další dokončovací práce na
Bantické ulici. Firma Bohdálek má provést úpravu vtoku do potoka směrem k Banticím. Dále je třeba provést úklid
nepotřebného materiálu po obci a ještě probíhají dokončovací práce i kolem hlavní silnice.
Na dokončení komunikace dohlíží také SUS Znojmo, která realizaci komunikace financuje.
Návrh usnesení č. 22/13/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o realizaci průtahu.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 22/13/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 23
Reakce na dopis obce Těšetice – stavba II/413 Těšetice průtah, opakovaná žádost o prodloužení termínu dokončení
Starostka informovala zastupitele o zaslání dopisu SUS Znojmo, ve kterém uvedla zklamání a znechucení s realizací průtahu
v obci konanou firmou HABAU CZ. SUS Znojmo dopis přeposlala firmě HABAU CZ, která na něj reagovala. Byla zaslána
obci reakce na dopis ohledně průtahu obcí Těšetice – stavba II/413 Těšetice průtah a byla zaslána opakovaná žádost o
prodloužení termínu dokončení do 21.9.2018. Firma HABAU CZ odůvodnila opakovanou žádost tím, že v průběhu stavby
nastaly podstatné a důvodné změny v průběhu realizace stavby.

Návrh usnesení č. 23/13/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí reakci na dopis obce Těšetice – stavba II/413 průtah.
Zastupitelstvo obce zamítá prodloužení termínu dokončení do 21.9.2018 z důvodu dalších prodlužování postupu prací. Už
27.8.2018 bylo sděleno, že obec Těšetice nemá zájem prodloužit termín dokončení do 14.9.2018, který by stejně nebyl dodržen.
Stále tedy platí Dodatek č.2, kde je schválen termín předání stavby do 31.8.2018. Prodloužení realizace stavby bude řešeno dle
smlouvy o dílo „II/413 Těšetice průtah“ podle části této smlouvy Smluvní pokuta.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 23/13/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 24
Dodatekč.2 Smlouvy o dílo (Inženýrské stavby Neumann s.r.o.)
Starostka seznámila zastupitele se zněním Dodatku č.2 Smlouvy o dílo s firmou Inženýrské stavby Neumann s.r.o.. Tento
dodatek zahrnuje cenu za vícepráce a méněpráce. Dále je upravena cena díla na 3.478.155,03 Kč bez DPH dle skutečných
nákladů. Vysoutěžená cena díla z výběrového řízení byla 3.796.816,63 Kč bez DPH.
Návrh usnesení č. 24/13/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Těšetice, zastoupenou starostkou Mgr. Janou
Bezroukovou a firmou Inženýrské stavby Neumann s.r.o. zastoupenou Janem Neumannem v předloženém znění a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 24/13/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 25
Rozprostření živičného recyklátu (frézované) na místní komunikace
Starostka předložila cenový návrh na rozprostření živičného recyklátu, který by se použil na místní komunikace.
Odhadovaná cena činí Kč 128.000,--.
Provedení by zajistila firma HABAU CZ.
Předpoklad provedení podle množství materiálu.
 cesta ke Hřbitovu
 cesta na Královské k sadu
 vjezd na cestu k zahradám mezi Krejčovými a Vetchým
 příjezd mezi domy Trávníček a Večeřa
 ulička ke sklepům
Návrh usnesení č. 25/13/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje odhad nákladů na rozprostření živičného recyklátu na místní komunikace ve výši Kč 128.000,--,
zpracovaný dle cenové nabídky schválené zastupitelstvem obce na svém zasedání dne 6.6.2018.
Hlasování : pro – 7
, proti – 0
Usnesení č. 25/13/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 26
Diskuse
Mgr. Bezrouková – Je propadlá komunikace u bytovek, opravu přislíbila firma HABAU CZ.
- Do 30.9.2018 se odevzdají příspěvky do zpravodaje, vydán bude po volbách.
- Na chodníky na Bantické je přepracovaný projekt a vyřizují se podklady k žádosti o dotace.
- Jak to vypadá se sportovním areálem, do budovy zatéká, je plesnivý strop i zdi?
- Informovala o konci lhůty čerpání jednoho z úvěrů a dále informovala, že bude jednat s Českou
Spořitelnou o prodloužení této lhůty
Žižka

- Pan Schuska mi již poněkolikáté přislíbil, že přijede, ale zatím zde nebyl, poslední termín je do konce září.
- Jubilanti
- Posvícení 2018

Ing. Krejčí

- K přehradě jsou čtyři výtluky, stačilo by kolečko asfaltu a opravit to.
Bezrouková: Domluvím to s asfaltováním silnice, zapravíme to.

Worbis

- Jaká je spokojenost s účetní p. Harantovou?
Bezrouková: Já jsem s prací p. Harantové spokojena, své povinnosti si plní, je dobrá vzájemná spolupráce.

Worbis

- Šlo by dát ke hřbitovu kontejner na plast?
Žižka: Řešil jsem to už dříve, problém je, že by kelímky od svíček měly být zbaveny vosku a kovových
předmětů.

Starostka ukončila po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 20.45 hodin.

V Těšeticích dne 18. 09. 2018

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

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

