
Z Á P I S 
 

o průběhu 15. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2018, 
konaného dne 12. 11. 2018 v Těšeticích 

 
 
Starosta obce zahájil 15. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2018 (dále jen „zastupitelstvo “) v 18,00 hodin a všechny 
přivítal. 
 
 
Bod č. 1 
Technický bod  
Starosta konstatoval, 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 konstatoval, že program je doplněn o 
body 16 až 25. 
 
 
      16.   Pověření místostarosty k vybraným činnostem 

17.   Odměňování členů výborů, kteří nejsou zastupiteli 
18.   Úprava koryta Únanovky 
19.   Vyřazení majetku obce 
20.   Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (GasNet, s.r.o.) 
21.   Žádost o schválení uzavření provozu (MŠ Těšetice) 
22.   Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 – 2021 (MŠ Těšetice) 
23.   Žádost o koupi pozemku – část p.č. 3133 (D.V.) 
24.   Závěrkový list č. PL-20181018-1116-79 (Pražská plynárenská, a.s.) 
25.   Závěrkový list č. EL- 20181018-1332-95 (CENTROPOL ENERGY, a.s.) 

 

 
a že je přítomno 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 
 
 
Přítomni: 

 
 
 
Ing. Zdeněk Nekula, Mgr. Jana Bezrouková, Ing. Iva Valentová, Jana Ryšavá, Vilém Jelen, 
Vincent Beleš, Pavel Worbis 

 
Omluveni:     0 
 
 
Nepřítomni: 

 
0 

 
Hosté: 

 
        0 

 
Zapisovatelem byl jmenován Pavel Worbis. 
 
Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.  
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu dnešního zasedání zastupitelstva obce.  
Navrženi byli Mgr. Jana Bezrouková a Vincent Beleš, 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  
Mgr. Janu Bezroukovou a Vincenta Beleše. 
 
Hlasování : pro – 7 ,  proti – 0 
Usnesení bylo schváleno. 

 
, zdržel se – 0 



Starosta přednesl návrh programu zasedání ke schválení. 
 
 

1. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
zasedání zastupitelstva obce).  

2. Zřízení kontrolního a finančního výboru. 
3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona o obcích) 
4. Stanovení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce starosty. 
5. Návrh rozpočtu na rok 2019. 
6. Příkaz k provedení inventarizace za rok 2018. 
7. Hospodaření obce Těšetice k 30.9.2018 
8. Plán zimní údržby 
9. Rozpočtové opatření č. 09/2018 
10. Zařazení majetku obce  
11. Smlouva o právu provést stavbu na p.č. 79/14 v k.ú Těšetice 
12. Návrh smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9551659735 (E-ON) 
13. Žádost o koupi obecního pozemku č.p. 709/2 a č. p. 707/4 
14. Žádost o koupi obecního pozemku č.p. 299/5 
15. Licenční smlouva o veřejném provozování (OSA) 
16. Pověření místostarosty k vybraným činnostem 
17. Odměňování členů výborů, kteří nejsou zastupiteli 
18. Úprava koryta Únanovky 
19. Vyřazení majetku obce 
20. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (GasNet, s.r.o.) 
21. Žádost o schválení uzavření provozu (MŠ Těšetice) 
22. Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 – 2021 (MŠ Těšetice) 
23. Žádost o koupi pozemku – část p.č. 3133 (D.V.) 
24. Závěrkový list č. PL-20181018-1116-79 (Pražská plynárenská, a.s.) 
25. Závěrkový list č. EL-20181018-1332-95 (CENTROPOL ENERGY, a.s.) 
26. Diskuse 

 
 

 

Usnesení č. 01/15/2018 
 
Zastupitelstvo s c h v a l u j e  navržený program zasedání zastupitelstva. 
 
Hlasování : pro – 7, proti –  0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 01/15/2018 bylo schváleno.  
 
 

 

Bod č. 2  
Zřízení kontrolního a finančního výboru  
Starosta navrhl pětičlenné složení finančního výboru a tříčlenné složení kontrolního výboru. 
Finanční výbor ve složení: 
Předseda Vilém Jelen 
Členové : Stela Doležalová, Ing Libuše Krejčová, Mgr. Petra Velanová, Jiří Zápotočný 
Kontrolní výbor ve složení: 
Předseda Vincent Beleš 
Členové: Mgr Jana Bezrouková, Večeřa Ladislav 
 
 
J. Ryšavá – konstatovala, že s předloženým návrhem nesouhlasí a předložila nový návrh: 
Finanční výbor: 
Předseda: Ing. Iva Valentová 
Členové: Vilém Jelen, Jana Ryšavá, 1x člen KDU-ČSL, 1x člen ze sdružení Nezávislí pro Těšetice  
Kontrolní výbor: 



Předseda: Vincent Beleš 
Členové: Mgr. Jana Bezrouková, Ladislav Večeřa, 2x člen ODS 
Celkem složení: 1x předseda KDU-ČSL, 1x předseda ODS 
Složení výborů:  4x člen KDU-ČSL, 4x člen ODS, 2x člen sdružení Nezávislí pro Těšetice 
 
Starosta konstatoval, že tento návrh nebyl předem konzultován, požádal zastupitele, aby se k návrhu zdrželi hlasování. Dále 
navrhl, aby se nejdříve hlasovalo o protinávrhu J. Ryšavé. 
 
Hlasování : pro – 3   ,         proti –   0  , zdržel se – 4  (Z. Nekula, P. Worbis, V. Beleš, V. Jelen) 

Usnesení nebylo přijato. 
 
Následně starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení, které přednesl v úvodu projednání tohoto bodu a se kterým byli všichni 
zastupitelé předem seznámeni. 
 
Usnesení č. 02/15/2018 
Zastupitelstvo schvaluje pětičlenné složení finančního výboru a tříčlenné složení kontrolního výboru. 
Zastupitelstvo schvaluje finanční výbor ve složení : 
Předseda: Vilém Jelen 
Členové: Stela Doležalová, Ing. Libuše Krejčová, Mgr. Petra Velanová, Jiří Zápotočný 
Zastupitelstvo schvaluje kontrolní výbor ve složení: 
Předseda: Vincent Beleš 
Členové: Mgr. Jana Bezrouková, Večeřa Ladislav 
 
Hlasování : pro – 4   ,    proti –   3 (I. Valentová, J. Ryšavá, J. Bezrouková) , zdržel se – 0 

Usnesení č. 02/15/2018 bylo schváleno.  
 
 
 
Bod č. 3  
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona o obcích) 

Starosta navrhl odměňování neuvolněných členů zastupitelstva v souladu s nařízením vlády č. 318/2018 Sb. Dále připomenul, 

že v minulém volebním období byl jen členem zastupitelstva bez dalších funkcí. 

 

Usnesení č.3/15/2018 

Zastupitelstvo schvaluje měsíční odměnu členů zastupitelstva, dle § 72 zákona o obcích v tomto znění: 

Starosta 24593,- Kč 

Místostarosta 22134,- Kč 

Předseda výboru 2459,- Kč 

Člen výboru 2049,- Kč 

Člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1230,- Kč 

Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. 

 
Hlasování : pro –  5 , proti –   0 , zdržel se – 2 (I. Valentová, J. Ryšavá) 

Usnesení č. 03/15/2018 bylo schváleno.  

 
 
 
Bod č. 4  
Stanovení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce starosty. 
Starosta informoval, že pokud je neuvolněný starosta zaměstnaný, může jeho zaměstnavatel žádat o náhradu osobních 
nákladů, pokud starosta musí vyřizovat některé záležitosti v pracovní době. 
 
Usnesení č. 04/15/2018 
Zastupitelstvo schvaluje 80 hodin měsíčně jako dobu potřebnou k výkonu funkce starosty s tím, že náklady na odměnu 
neuvolněného starosty a refundaci mzdy včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění nepřekročí výši odměny uvolněného 
starosty. 



 
Hlasování : pro –  5 , proti –   0 , zdržel se – 2 (I. Valentová, J. Ryšavá) 

Usnesení č. 04/15/2018 bylo schváleno.  

 
 
 
Bod č. 5 
Návrh rozpočtu na rok 2019 
Starosta uvedl bod konstatováním, že návrh rozpočtu vychází ze skutečnosti letošního roku s vyloučením jednorázových 
záležitostí, které se v příštím roce nebudou opakovat a v příjmové části z predikce Finančního úřadu, popř. ministerstva 
financí. Návrh musí být minimálně 15 dní zveřejněn, aby se všichni zastupitelé, ale i občané mohli k návrhu vyjádřit.  
I. Valentová vznesla řadu dotazů:  
Příjem za pronájem víceúčelového zařízení? 
Výdaje v mateřské škole? 
Navýšení záležitostí v kultuře o 100000,-? 
Sportovní činnost? 
Daň z příjmu? 
Mateřská škola výdaje 300000,-? 
J.  Bezrouková následně reagovala. Při budování víceúčelového zařízení byl předpoklad, že si pronájmem a obecními akcemi 
na provoz nevydělá. Elektrická energie spotřebovaná ve víceúčelovém zařízení byla účtována přes stavební přípojku, tedy 
stavební tarif. Od dubna měla být účtována spotřebovaná elektrická energie ve víceúčelovém zařízení přímo na obec, ale 
nestalo se tak , a tak proto větší výdaje za elektrickou energii.  
 
Starosta konstatoval, největším příjmem MŠ jsou prostředky z ministerstva školství a rozdíl ve výdajích za provoz MŠ doplácí 
obec. Požádal I. Valentovou o zaslání dotazů písemně, aby jí mohlo být odpovězeno co nejpřesněji. Dále informoval, že do 
17.12.2018 mají občané i zastupitelé možnost se vyjádřit k rozpočtu obce na rok 2019. 
 
Usnesení č. 5/15/2018 
Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019 (v Kč). 
Daňové příjmy celkem                                8 195 940,- 
Přijaté dotace celkem                                     140 000,- 
Nedaňové příjmy                                            297 400,- 
Příjmy celkem                                              8 633 340,- 
Běžné výdaje                                                 6 903 705,- 
Kapitálové výdaje                                                        0,- 
Výdaje celkem                                              6 903 705,- 
Financování celkem                                  - 1 729 635,-         
 
 
Hlasování : pro –  7 , proti –   0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 05/15/2018 bylo schváleno.  

 
 
 
Bod č. 6 
Příkaz k provedení inventarizace za rok 2018 
Starosta uvedl bod dle podkladů a požádal zastupitele, aby se aktivně zapojili do jednotlivých inventarizačních komisí.  
I. Valentová a J. Ryšavá oznámily, že se vzdávají účasti na inventarizaci ve prospěch finančního výboru. 
 
Usnesení č.6/15/2018 
Zastupitelstvo schvaluje plán inventur za rok 2018. 
 
Hlasování : pro –  7 , proti –   0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 06/15/2018 bylo schváleno.  

 
 
 



Bod č. 7  
Hospodaření obce Těšetice k 30.9.2018 
Starosta uvedl bod dle podkladů a konstatoval nárůst příjmů jak v hlavní činnosti, tak také v hospodářské činnosti. 
Hlavní činnost v Kč                                                                  k 30.09.2018                                         
Příjmy                                                                                   8 117 246,58 
Výdaje                                                                                             17 850 007,35 
Rozdíl                                                                                         - 9 732 760,77 
Hospodářská činnost v Kč  
Příjmy                                                                                      3 060 733,55 
Výdaje                                                                                                  2 734 129,53                  
Rozdíl                                                                                               326 604,02     
     
Peněžní zůstatky na účtech obce v Kč:   ČS Znojmo             8 631 728,38                                    
                                                                        ČNB Brno                         248 756,95           
Celkem zůstatek účtů obce v Kč:                                                  8 880 485,33           
Peněžní zůstatek na účtu HČ v Kč:                                                 1 030 265,33               
Zůstatky úvěrových účtů v Kč:                                     
1.úvěrový účet        -                                                                        11 152 267,73  
2.úvěrový účet        -                                                                       9 658 158,54              
Celkem úvěrové účty v Kč:         20 810 426,27 
                                              
I. Valentová požádala o vyplacení odměny pro zaměstnance kuchyně. 
J. Bezrouková informovala, že do obecní kuchyně byl pořízen konvektomat. 
 
Usnesení č. 07/15/2018  
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce k 30.9.2018. 

 
Hlasování : pro –  7 , proti –   0 , zdržel se – 0 
Usnesení č. 07/15/2018 bylo schváleno. 
 
 

 

Bod č. 8  
Plán zimní údržby 
Starosta informoval, že údržbu komunikací po obci zajistí dle smlouvy POMONA  a.s. a dále zaměstnanci obce. 
J. Bezrouková se dotázala, zda na komunikaci směrem ke hřbitovu bude umístěn box s pískem pro posyp chodníků po obci. 
Starosta v odpovědi konstatoval, že je již byl umístěn. 
  
Usnesení č.8/15/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje plán zimní údržby od 13.11.2018 do 31.3.2019 a pověřuje místostarostu Pavla Worbise vedením 
zimní údržby v obci Těšetice v období od 13.11.2018 do 31.3.2019 
 
Hlasování : pro –  7 , proti –   0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 08/15/2018 bylo schváleno. 
 
 
 
Bod č. 9 
Rozpočtové opatření č. 09/2018 
Starosta uvedl bod dle podkladů a předložil zastupitelům návrh rozpočtového opatření č. 09/2018. 
 
Příjmy  - zvýšení o 527 744,00 Kč       
Výdaje - zvýšení o 527 744,00 Kč, z toho nespecifikovaná rezerva navýšena o 396 544,00 Kč         
Rozdíl                                0,00  Kč 
I. Valentová se dotázala, proč na sportovní areál za energii 79000,- Kč? Na energii by měli přispět fotbalisti. Proč netopí 
v kamnech? 
J. Bezrouková odpověděla, že nemohou topit v kamnech, protože není revize. Špatně provedené práce p. Šuskou. Fotbalisti si 
přitápí elektrickými přímotopy bez vědomí obce. 



I. Valentová: Není správné, aby stále topili přímotopy a obec to hradila. 
J. Ryšavá: Ať jsou potmě. 
Starosta závěrem konstatoval, že toto rozpočtové opatření řeší záležitosti již bývalého vedení obce. Nájemní smlouva 
s fotbalisty bude koncem roku končit a plánuje, že o sportovní areál se bude přímo starat obec. 
 
Usnesení č. 09/15/2018 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2018. 
 
Hlasování : pro –  6 , proti –   0 , zdržel se – 1 (J. Ryšavá) 

Usnesení č. 9/15/2018 bylo schváleno.  

 
 
Bod č. 10  
Zařazení majetku obce  
Starosta sdělil, že předkládá k zařazení do majetku obce tyto položky – auto Ford Tranzit (hospodářská činnost), 6x odpadkový 
koš, kuchyňka na OÚ, software příjmové agendy (KEO4), VZ – myčka, ohřívač vody na OÚ 
Inv. č. DDHM        Název                                                  PC v Kč 
0567  auto Ford Tranzit (hosp. činnost)   1 121,00 
0568-0573 odpadkový koš     2 493,00 
0574  kuchyňka OÚ   15 570,00 
0575  SW příjmové agendy (KEO4) 10 987,00 
0576  VZ – myčka   16 500,00 
0577  ohřívač vody OÚ     5 864,00 
 
Usnesení č. 10/15/2018  
Zastupitelstvo schvaluje zařazení předloženého majetku obce.  
 
Hlasování : pro –  7 , proti –   0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 10/15/2018 bylo schváleno.  
 
 

 
Bod č. 11  
Smlouva o právu provést stavbu na p.č. 79/14 v k.ú. Těšetice 
Starosta informoval zastupitele, že se jedná o kanalizační přípojku ke sklepu žadatele, která povede přes obecní pozemek 
parc. č. 79/14. Komunikace bude uvedena do původního stavu dle smlouvy. 
 
Usnesení č. 11/15/2018  
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o právu provést stavbu mezi Jozefem Rojkem a obcí Těšetice zastoupenou Ing. 
Zdeňkem Nekulou v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 
 
Hlasování : pro –  7 , proti –   0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 11/15/2018 bylo schváleno.  
 
 
 
Bod č. 12  
Návrh smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9551659735 (E-ON) 
Starosta informoval, že se jedná o vyřešení dodávky elektřiny pro víceúčelové zařízení, které bylo dosud řešeno přes stavební 
přípojku. Jedná se o zřízení odběru elektřiny pro víceúčelové zařízení od firmy E-ON Energie, a.s. 
 
Usnesení č.12/15/2018 
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9551659735 mezi E-ON Energie, a.s. a obcí 
Těšetice zastoupenou Ing. Zdeňkem Nekulou v předloženém znění  a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 
 
Hlasování : pro - 7 , proti –   0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 12/15/2018 bylo schváleno.  
 



 
 
Bod č. 13  
Žádost o koupi obecního pozemku č.p. 709/2 a č.p. 707/4 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí o koupi obecního pozemku č. parc. 709/2 a č. parc. 707/4. Starosta konstatoval, že 
nejdříve projedná požadavek s žadateli, následně nechá připravit geometrický plán k oddělení požadované části jednoho 
z pozemků, nechá připravit znalecký posudek a následně bude předložen zastupitelstvu záměr na prodej. 
 
Usnesení č.13/15/2018 
Zastupitelstvo pověřuje starostu k dalšímu jednání s žadateli (manželé Katerincovi) o oddělení požadované části parcely č. 
707/4 geometrickým plánem a přípravě znaleckého posudku na cenu požadovaných pozemků. 
 
Hlasování : pro - 7 , proti –   0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 13/15/2018 bylo schváleno.  
 
 
 
Bod č. 14 

Žádost o koupi obecního pozemku č.p. 299/5 

Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o koupi části obecního pozemku č. parc.299/5. Starosta informoval, že již předběžně 

jednal s panem Dufkem a na místě zjišťoval situaci a prověřoval vznikající problémy. Navrhl, že obec nejdříve vyčistí pozemek 

od náletových dřevin v minimální šířce 2 metry od plotu pana Dufka. Následně by se požadovaná část oddělila geometrickým 

plánem a nově vzniklý pozemek by se vytyčil. 

  

Usnesení č. 14/15/2018 

Zastupitelstvo pověřuje starostu k vyčištění požadované části parcely č. 299/5 od náletových dřevin, k oddělení požadované 

části parcely geometrickým plánem. Zastupitelstvo pověřuje starostu alternativně projednat s žadateli (Josef Dufek a Blanka 

Dufková) pronájem požadovaného pozemku. 

 

Hlasování : pro - 7 , proti –   0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 14/15/2018 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 15 

Licenční smlouva o veřejném provozování (OSA) /  posvícení – skupina Klaxon. 

Starosta uvedl bod dle podkladů. Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou, v které se obec zavazuje uhradit poplatek za 

veřejné provozování hudebních děl (OSA). Jedná se o hudbu skupiny KLAXON na posvícení. Částka k úhradě je 1 029,00 Kč 

s DPH. 

 

Usnesení č. 15/15/2018 

Zastupitelstvo schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl VP_2018_143111 v předloženém znění  a 

pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 
Hlasování : pro - 7 , proti –   0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 15/15/2018 bylo schváleno.  

 

 

 
Bod č. 16 

Pověření místostarosty k vybraným činnostem 

Starosta předložil zastupitelům pověření místostarosty vybranými činnostmi, aby bylo zřejmé, kterými záležitostmi se bude 

místostarosta pravidelně věnovat. 

 



Usnesení č. 16/15/2018 

Zastupitelstvo pověřuje místostarostu Pavla Worbise k činnostem souvisejících: 

- s přípravou a realizací kulturních, sportovních  a společenských akcí obce, 

- s činnostmi související s nakládáním a likvidací komunálního, separovaného, nebezpečného a  velkoobjemového odpadu. 

- s přípravou a realizací činností souvisejících s volbami ve volebním obvodu Těšetice 

 
Hlasování : pro – 7 , proti –   0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 16/15/2018 bylo schváleno.  

 

 

 

Bod č. 17 

Odměňování členů výborů, kteří nejsou zastupiteli 

Starosta uvedl bod dle podkladů. Konstatoval, že vypočítaná částka je rozdílem mezi odměnou zastupitele člena výboru a 

zastupitelem, který není členem žádného výboru dle předložené přílohy příslušného nařízení vlády. Odměna bude činit 819,- 

Kč měsíčně. 

J. Ryšavá se dotázala, jestli byli vždy placení členové výborů, kteří nebyli zastupiteli? 

Starosta odpověděl, že ano byli, včetně bratra tazatelky J. Šálka. 

 

Usnesení č. 17/15/2018 

Zastupitelstvo schvaluje výplatu odměny členů výborů, kteří nejsou zastupiteli. Odměna činí 819,- Kč za měsíc. 

Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.  

 
Hlasování : pro - 5 , proti –   2 (I. Valentová, J. Ryšavá) , zdržel se – 0 

Usnesení č. 17/15/2018 bylo schváleno.  

 

 

 

Bod č. 18 

Úprava koryta Únanovky 

Starosta informoval, že tak jak se vyvíjí situace kolem úpravy koryta Únanovky, by mohlo dojít k zablokování projektu. Je třeba 

podpořit tento projekt znovu ze strany obce. Obec už jeden dopis zaslala, kterým ale požadovala realizací prací i nad rámec 

projektu v lese až po hráz přehrady. Navrhované znění dopisu změkčuje původní postoj obce Těšetice, tzn. bez požadavku na 

další práce nad rámec aktuálně předloženého projektu. 

Odbor životního prostředí JmK nemá problém s úpravou  koryta od sportovního areálu po lávku pod ČOV. Koryto by bylo 

v této části upraveno skládaným kamenem do betonu. Nejdůležitější je, aby dle navrženého projektu došlo ke snížení dna pod 

mostem o více než 1 metr. V navrženém novém dopise odboru životního prostředí JmK navrhuje starosta doplnit větu -  

Realizaci části projektu od sportovního areálu dále směrem do obce považujeme za zcela nezbytnou. 

J. Bezrouková informovala, že s pročištěním koryta směrem od lávky pod ČOV směrem k Banticím Povodí Moravy s.p. 

souhlasí. 

Starosta vyslovil přání, že snad dospěje jednání mezi Povodím Moravy s.p. a odborem životního prostředí JmK k dohodě, aby 

se nejnutnější část realizovala příští rok, aby byl ochráněn majetek občanů a další etapy by po nalezení konsenzu mohly být 

realizovány následně. 

 

Usnesení č. 18/15/2018 

Zastupitelstvo schvaluje návrh textu dopisu za obec Těšetice adresovaný odboru životního prostředí KrÚ Jmk ve věci úpravy 

koryta Únanovky. 

 

 



Hlasování : pro - 7 , proti –   0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 18/15/2018 bylo schváleno.  

 

 

 

Bod č. 19 

Vyřazení majetku obce 

Starosta předložil zastupitelům návrh na vyřazení nefunkčního ohřívače vody na OÚ. 
 
Návrh na vyřazení DDHM: 
Inv. č.     Název                         PC v Kč               ZC v Kč                 důvod 
0197 ohřívač vody OÚ  2 662,00  0,00  nefunkční 

 

Usnesení č.19/15/2018 

Zastupitelstvo schvaluje vyřazení předloženého majetku obce. 

 

Hlasování : pro - 7 , proti –   0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 19/15/2018 bylo schváleno.  

 

 

 
Bod č. 20 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (GasNet, s.r.o.) – přeložka STL plynu, Únanovka 

Starosta konstatoval, že v rámci prohloubení koryta Únanovky, je nutné vést vedení STL plynu u mostu ve větší hloubce. 

 

Usnesení č. 20/15/2018 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene mezi GasNet, s.r.o. a obcí Těšetice 

zastoupenou Ing. Zdeňkem Nekulou v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

Hlasování : pro - 7 , proti –   0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 20/15/2018 bylo schváleno.  

 

 

 

Bod č. 21 

Žádost o schválení uzavření provozu (MŠ Těšetice) 

Starosta informoval o žádosti ředitelky MŠ o uzavření provozu MŠ ve dnech 20.-21.12.2018 z důvodu, že obecní jídelna bude 

uzavřena. Ve dnech 22.12.2018 – 2.1.2018 budu prázdniny. Na základě provedeného průzkumu mezi rodiči děti, bude MŠ 

opět v provozu i ve dnech 3. - 4.1.2019, kdy budou zajišťovány obědy z jídelny ZŠ Prosiměřice. 

 

Usnesení č. 21/15/2018 

Zastupitelstvo schvaluje uzavření provozu Mateřské školy, Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace ve dnech  

20. – 21.12.2018. 

 

 

Hlasování : pro - 7 , proti –   0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 21/15/2018 bylo schváleno.  

 

 
 



Bod č. 22 
Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 – 2021 (MŠ Těšetice) 
Starosta uvedl bod dle předložených podkladů. Starosta předložil zastupitelům Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého 
výhledu rozpočtu na období 2020 – 2021 Mateřské školy Těšetice. 
I. Valentová požaduje reálné náklady na dítě – rozpoložkovat opravy/investice. 
Starosta konstatoval, že z prostředků obce Těšetice jsou hrazeny pouze provozní výdaje. Děti by potřebovali více prostoru, což 
je investiční záležitost. 
J. Bezrouková: Kontrola z hygieny viděla investice obce. Z vytápěné hračkárny by byla možnost udělat prádelnu. 
J. Ryšavá: Pokud by byla dotace na nový obecní úřad, bylo by prostoru pro děti v mateřské škole dost. 
 
Usnesení č. 22/15/2018 
Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 – 2021 
Mateřské školy, Těšetice , okres Znojmo, příspěvková organizace. Zastupitelstvo žádá ředitelku MŠ o předložení položkového 
rozpočtu, na co jsou vynakládány prostředky z rozpočtu obce. 
 
Hlasování : pro - 7 , proti –   0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 22/15/2018 bylo schváleno.  

 
 
 
Bod č. 23 
Žádost o koupi pozemku – část parc. č. 3133 (D.V.) 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí o koupi pozemku – část parc.č. 3133. Starosta informoval, že lokalita směrem ke 
hřbitovu je dle územního plánu určena k výstavbě RD a obec zde vlastní pozemky, které by mohla nabídnout mladým lidem 
k prodeji. 
 
Usnesení č.23/15/2018 
Zastupitelstvo pověřuje starostu k rozdělení parcely č.3133 geometrickým plánem na tři samostatné parcely vhodné k 
výstavbě RD, přípravě znaleckého posudku na cenu jednotlivých pozemků. Zastupitelstvo pověřuje starostu k předložení 
záměru na prodej nově vytvořených parcel k projednání na zasedání zastupitelstva obce Těšetice. 
 
Hlasování : pro - 7 , proti –   0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 23/15/2018 bylo schváleno.  

 
 
 
Bod č. 24 
Závěrkový list č. PL-20181018-1116-79 (Pražská plynárenská, a.s.) 
Starosta informoval, že se jedná o nákup plynu pro obec přes komoditní burzu, tak jako v minulých letech. Tohoto systému 
využívá nejen řada měst a obcí, ale i ministerstva. 
 
Usnesení č.24/15/2018 
Zastupitelstvo bere na vědomí Závěrkový list č. PL-20181018-1116-79 (Pražská plynárenská, a.s.) 
 
Hlasování : pro - 7 , proti –   0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 24/15/2018 bylo schváleno.  

 
 
 
Bod č. 25 
Závěrkový list č. EL-20181018-1332-95 (CENTROPOL ENERGY, a.s.) 
Starosta informoval, že se jedná o nákup elektrické energie pro obec přes komoditní burzu, tak jako v minulých letech. Tohoto 
systému využívá nejen řada měst a obcí, ale i ministerstva. 
 
Usnesení č. 25/15/2018 
Zastupitelstvo bere na vědomí Závěrkový list č. EL-20181018-1332-95 (CENTROPOL ENERGY, a.s.) 
 



Hlasování : pro - 7 , proti –   0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 25/15/2018 bylo schváleno.  

 
 
 
Bod č. 26 
Diskuse 
 
Starosta Z. Nekula: 
- reakce na podněty a dotazy na ustanovujícím zasedání ZO konané dne 1.11.2018 

> zřízení komisí – není ze zákona o obcích nutné, ale je to možné 
                             - doporučuji příště návrhy projednat předem a vyjednat si podporu 
> uvolněný starosta - není aktuální téma, případná změna bude  projednána na zasedání ZO 

- dlouhodobá nepřítomnost účetní obce (zdravotní důvody) a s tím související omezení provozu obecního úřadu od 
15.11.2018 po dobu 2 až 4 týdnů. 

- vzhledem k nárůstu agendy  na OÚ, zvyšování počtu obyvatel a přibývání byrokratické zátěže na obcích, je nutné řešit 
personální posílení obecního úřadu o další administrativní sílu v rozsahu pracovního úvazku do 0,5. Tím by se vyřešil i 
dlouhodobý problém se zastupitelností během dovolené, školení a nemoci. 

- Personální inzerce na pozici učitelky (MŠ Těšetice) s nástupem od 1.1.2019 a úvazkem 1,0. 
- Vytyčení náhradní výsadby (20x ořešák královský) v lokalitě u Staré vinice  
- Další zasedání ZO – pondělí 17.12.2018 v 18:00 hodin 
 
J. Bezrouková:   
Dále podala informaci k vyúčtování průtahu: 
SUS Znojmo          7 742 370,73 Kč 
HABAU CZ             3 061 209,10 Kč 
LATTNER                   825 125,00 Kč 
JEDLIČKA                    52 587,00 Kč 
                           -------------------------- 
                              11 681 291,83 Kč 
 
HABAU CZ   bylo zaplaceno za  frézák 128 000,- Kč 
HABAU CZ byla vystavena faktura na penále za nedokončení stavby v termínu 48 000,- Kč. 
Dále se dotázala, zda byla provedena kontrola vad firmy HABAU CZ s.r.o. ? 
Starosta: 13.11. přijede p. Herzig a budeme řešit i odstranění vad. 
 
I. Valentová:  

- Požadavek pořizovat zvukový záznam ze zasedání 
- Kdy vyjde obecní zpravodaj? Navrhuje rozšíření o společenskou rubriku, nejen statisticky ale i kdo se oženil, narodil, 

umřel... Společenské organizace by měly přispívat články za podporu od obce. Info z knihovny o nových titulech. 
Starosta: Po termínu 6.12. se počítá s uzávěrkou a následně tiskem obecního zpravodaje. 
 
J. Ryšavá : 

- Požadavek na inzerci v obecním zpravodaji (nákup, prodej věcí) 
- články k posvícení – kdo nacvičoval (vedl) mládež při nácviku tanců apod. 

 
 
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva po projednání všech bodů programu ve 20:40 hodin.  

 
 
V Těšeticích dne 12. 11. 2018 
 
 
 

---------------------------------   
   Ing. Zdeněk Nekula 

             starosta obce 

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

ověřovatelé zápisu 

 


