
Z Á P I S  

o průběhu 14. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2018, 

konaného dne 04. 10. 2018 v Těšeticích 

 
Starostka obce zahájila 14. 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. 4 až 12.  

 

     4.   Kontrola plnění usnesení 

     5.   Návrh Pojistné smlouvy o komplexním pojištění vozidla NAMÍRU 

     6.   Seznam knih navržených k vyřazení při revizi v Místní knihovně Těšetice 

     7.   Smlouva o poskytování služeb daňového poradce č.20180927 

     8.   Smlouva o zajištění souladu při zpracování osobních údajů č.27092018 

     9.   Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Těšetice 

     10. Zhotovení vodovodní přípojky na parc.č.299/5 

     11. Předávací protokol stavby II/413 Těšetice průtah - vícepráce 

     12. Dodatek č.3 „II/413 Těšetice průtah“ 

   
 
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:      Bohumila Harantová  

 

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 –   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. Dodatek ke Smlouvě o úvěru 



3. Rozpočtové opatření č. 08/2018 

4. Kontrola plnění usnesení 

5. Návrh Pojistné smlouvy o komplexním pojištění vozidla NAMÍRU 

6. Seznam knih navržených k vyřazení při revizi v Místní knihovně Těšetice 

7. Smlouva o poskytování služeb daňového poradce č.20180927 

8. Smlouva o zajištění souladu při zpracování osobních údajů č.27092018 

9. Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Těšetice 

10. Zhotovení vodovodní přípojky na parc.č.299/5 

11. Předávací protokol stavby II/413 Těšetice průtah - vícepráce 

12. Dodatek č.3 „II/413 Těšetice průtah“ 

13. Diskuse 

        

 

 

Usnesení č. 01/14/2018 

 

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

 

Hlasování : pro –  7, proti –   0             , zdržel se – 0 
Usnesení č. 01/14/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 2 

Dodatek ke Smlouvě o úvěru 
Zastupitelé byli seznámeni se zněním Dodatku č.1 ke Smlouvě o úvěru č. 11072/16/LCD ze dne 12.8.2016, který prodlužuje 

termín čerpání úvěru do 30.11.2018 včetně. 

 

Návrh usnesení č. 02/14/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o úvěru č. 11072/16/LCD ze dne 12.8.2016 mezi obcí Těšetice 

zastoupenou Mgr. Janou Bezroukovou a Českou spořitelnou, a.s. v předloženém znění a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 
 
Hlasování : pro –  7   proti –     0 –          , zdržel se – 0 
Usnesení č. 02/14/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 3 

Rozpočtové opatření č. 08/2018 
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtového opatření č. 08/2018. 
 
Příjmy v Kč               72.850,-- 

Výdaje v Kč              72.850,-- 

Rozdíl v Kč                        0,-- 
 
Návrh usnesení č.  03/14/2018  
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 08/2018. 

 

Hlasování : pro –  7     , proti –     0 –          , zdržel se – 0          
Usnesení č. 03/14/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 4 

Kontrola plnění usnesení 
Zastupitelstvo obce Těšetice bylo seznámeno s kontrolou plnění usnesení. 
 

Zasedání zastupitelstva 18.9.2018 

Bod č. 7 – TJ Těšetice zatím nepodepsalo veřejnoprávní smlouvu. 
Ostatní body jednání jsou splněny.  

 

 



Návrh usnesení č.  04/14/2018  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. 

 

Hlasování : pro –  7    , proti –     0 –          , zdržel se – 0          
Usnesení č. 04/14/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 5 

Návrh Pojistné smlouvy o komplexním pojištění vozidla NAMÍRU 
Zastupitelstvu obce Těšetice starostka předložila nabídku od Pojišťoven na pojištění vozidla FORD Tranzit  SPZ 9B39907. 

 Kooperativa – pojistná smlouva o komplexním pojištění vozidla NAMÍRU-celkové roční pojistné po bonusu a slevách 

                                      nabídka pojištění    Kč   9.349,--    

        2.   Česká pojišťovna – sdružené pojištění vozidla – AH – výsledné roční pojistné po zohlednění bonusu a malusu a slev  

                                      nabídka pojištění    Kč 13.754,--  

        3.   UNIQA pojišťovna – pojištění vozidla POV+KASKO – výsledná výše částky Kč 10.320,--  

 

 

Návrh usnesení č.  05/14/2018 
Zastupitelstvo schvaluje Pojistnou smlouvu o komplexním pojištění vozidla NAMÍRU uzavřenou mezi pojišťovnou 

Kooperativa a obcí Těšetice zastoupenou Mgr. Janou Bezroukovou a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.  

 

Hlasování : pro –   7       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 05/14/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 6 

Seznam knih navržených k vyřazení při revizi v Místní knihovně Těšetice 
Starostka předložila zastupitelům seznam knih navržených k vyřazení při revizi konané dne 9.7. a 10.7.2018 v Místní knihovně 

Těšetice z důvodu opotřebení, duplicity a obsahového zastarání. 

 

Návrh usnesení č.  06/14/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje seznam knih navržených k vyřazení při revizi v Místní knihovně Těšetice z důvodů opotřebení, 

duplicity a obsahového zastarání. 
 
Hlasování : pro –   7       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 06/14/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 7 

Smlouva o poskytování služeb daňového poradce č.20180927 
Starostka předložila zastupitelům smlouvu o poskytování služeb daňového poradce č. 20180927. 

Předmětem smlouvy je poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů a poplatků a účetní 

pomoci ve věcech účetnictví a rozpočtu klienta. 

 

Návrh usnesení č.  07/14/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytování služeb daňového poradce č. 20180927 uzavřenou mezi obcí Těšetice 

zastoupenou Mgr. Janou Bezroukovou a daňovým poradcem Ing. Bc. Lenkou Zábojovou a pověřuje starostku k podpisu 

smlouvy. 
 
Hlasování : pro –   7       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 07/14/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 8 

Smlouva o zajištění souladu při zpracování osobních údajů č.27092018 
Zastupitelstvo obce bylo starostkou seznámeno se zněním smlouvy o zajištění souladu při zpracování osobních údajů č. 

27092018 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).  

 

 



Návrh usnesení č.  08/14/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zajištění souladu při zpracování osobních údajů č. 27092018 uzavřenou mezi obcí 

Těšetice zastoupenou Mgr. Janou Bezroukovou a daňovým poradcem Ing. Bc. Lenkou Zábojovou a pověřuje starostku 

k podpisu smlouvy. 

 

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

 

 

 

Bod č. 9 

Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Těšetice 
Zastupitelé byli seznámení se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Těšetice, okres Znojmo za rok 2018. 

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo 4.10.2018, za období  01. ledna 2018 – 31.srpna 2018. Při dílčím přezkoumání hospodaření 

nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 

 

Návrh usnesení č.  09/14/2018 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o výsledku kontroly dílčího přezkoumání hospodaření obce Těšetice za rok 

2018.  

 

Hlasování : pro –   7       , proti –     0           , zdržel se – 0        
Usnesení č. 09/14/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 10 

Zhotovení vodovodní přípojky na parc.č.299/5 
Starostka předložila návrh realizace vodovodní přípojky na parcele obce č. 299/5. Do vodoměrné šachty bude připojena 

vodovodní přípojka k domu č. 142. 

 

Návrh usnesení č.  10/14/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovení vodovodní přípojky na parc.č. 299/5. Zároveň schvaluje připojení vodovodní přípojky 

k domu č.p. 142 do vodoměrné šachty obce na parc.č.299/5. 

 

Hlasování : pro –   7       , proti –     0           , zdržel se –  0      
Usnesení č. 10/14/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 11 

Předávací protokol stavby II/413 Těšetice průtah - vícepráce 
Starostka předložila zastupitelům ke schválení Předávací protokol stavby II/413 Těšetice průtah – vícepráce od firmy HABAU 

CZ s.r.o. ve výši 210.497,94 Kč/bez DPH. Vícepráce byly vyvolané odsouhlasenými změnami v průběhu realizace stavby.  

 

Návrh usnesení č.  11/14/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje firmě HABAU CZ Předávací protokol stavby II/413 Těšetice průtah – vícepráce ve výši 

210.497,-- Kč bez DPH. 
 
Hlasování : pro –   7       , proti –     0           , zdržel se –  0      
Usnesení č. 11/14/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod č. 12 

Dodatek č.3 „II/413 Těšetice průtah“ 
Starostka předložila a seznámila zastupitele se zněním Dodatku č. 3 „II/413 Těšetice průtah“. 

Předmětem dodatku je navýšení ceny o dílo bez DPH na Kč 3.076.711,34 na základě vzniku víceprací. 

 

 

Návrh usnesení č.  12/14/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 3 „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 –   7       , proti –     0           , zdržel se –  0 
Usnesení č. 12/14/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 13 

Diskuse 
 

Mgr. Bezrouková – propadlá komunikace u bytovek byla opravena firmou HABAU CZ 

                              - 10.11.2018 –  sběr nebezpečného odpadu  

                              - bylo vytvořeno nové místo na kontejnery za budovou KD – místo upravil L. Smrčka a M. Hodeček 

                              - 25.9.2018 byla obchůzka s p. Herzigem, p. Kubánkem – předání stavby, sepsání vad a fotodokumentace 

                              - schody k bytovkám od hlavní silnice jsou v dezolátním stavu 

                               

Žižka                     - p. Schuska zde nebyl, volal mi, že si musí sehnat plošinu, že praská krytina, ale ve stanovený termín    

                                nepřijel, informoval jsem ho o stavu, byl jsem i u něho doma 

                              - Jubilanti 

                              - firma HABAU již provedla plánovanou úpravu obecních cest živičným recyklátem (frézovanou): 

 cesta ke Hřbitovu 

 cesta na Královské k sadu  

 vjezd na cestu k zahradám mezi Krejčovými a Vetchým  

 příjezd mezi domy v nové výstavbě ke Hřbitovu (Trávníček a Večeřa ) 

 ulička ke sklepům  
 
Ing. Krejčí            -  k přehradě jsou výtluky již opravené 

 

 

 

Starostka ukončila po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 20.00 hodin. 

 

 

 

     V Těšeticích dne 04. 10. 2018 

 

 

 

 

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

                  Mgr. Jana Bezrouková                                                      ověřovatelé zápisu 

                       starostka obce 


