
Z Á P I S 
 

o průběhu 16. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2018, 
konaného dne 17. 12. 2018 v Těšeticích 

 
 
Starosta obce zahájil 16. 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 19 až 31. 
 
 
      19.   Neinvestiční náklady MŠ Těšetice z prostředků obce Těšetice za rok 2018 

20.   Provedení kontroly hospodaření MŠ Těšetice (finanční výbor) 
21.   Kontrola plnění usnesení ZO Těšetice a převzetí sportovního areálu na konci nájemní smlouvy s TJ Těšetice  
(kontrolní výbor) 
22.   Žádost o vybudování veřejného osvětlení a zpevnění komunikace (K.N.) 
23.   Přistoupení obce Těšetice do Sdružení místních samospráv ČR 
24.   Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2018_191470 (OSA – kácení máje) 
25.   Rámcová kupní smlouva (Brabec velkoobchod, s.r.o.) 
26.   Změna úředních hodin OÚ Těšetice 
27.   Zpráva finančního výboru č. 1 
28.   Zápis z jednání VH SZVO Daníž (konané 6. 12. 2018) 
29.   Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021 (MŠ Těšetice) 

30.   Smlouva o poskytnutí práv k užívání software č. SML-01542/18 (ALIS, spol. s r.o.) 
31.  Diskuse 

 

 
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. 

Vzhledem k tomu, že na minulém zasedání ZO hlasovala Mgr. Jana Bezrouková proti přijetí usnesení č. 02/15/2018, kdy se stala 

členkou kontrolního výboru a toto stvrdila podpisem jako ověřovatel zápisu, dotázal se J. Bezroukové starosta, zda chce být členkou 

kontrolního výboru, protože nelze někoho nedobrovolně dosadit do jakékoliv funkce. J. Bezrouková se vyjádřila, že chce pracovat 

jako členka kontrolního výboru. 

J. Bezrouková dále požádala, aby do zápisu bylo zaznamenáno, že žádá o provedení kontroly plnění usnesení. Starosta konstatoval, 

že to je ze zákona o obcích náplní práce kontrolního výboru.  



Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu dnešního zasedání zastupitelstva obce.  
Navrženi byli Ing. Iva Valentová a Vincent Beleš, Ing. Iva Valentová návrh odmítla. Dále byli nově navrženi Vilém Jelen 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  
Viléma Jelena 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. Výsadba aleje ořešáků královských (parc. č. 4356) 
3. Uplatnění sankce (HABAU CZ s.r.o.) 
4. Smlouva č. 1/2019 (Základní škola Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace) 
5. Rozšíření, spoludisponent a připodepisování, na běžném účtu obce (předseda finančního výboru) 
6. Zápis z XVI. mimořádného sněmu Svazu měst a obcí ČR 
7. Zřízení nového pracovního místa administrativní pracovnice na Obecním úřadě v Těšeticích 
8. Schválení rozpočtu obce Těšetice na rok 2019 
9. Uspořádání 16. ročníku Těšetického koštu 2019 pod hlavičkou obce Těšetice 
10. Žádost o pronájem reklamní plochy (L. M.) 
11. Smlouva č. 08/220822 (VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.) 
12. Záměr na prodej movitého majetku – betonová dlažba 30x30x4 cm 
13. Zrušení veřejného telefonního automatu Těšetice 
14. Pověření starosty a místostarosty k zastupování a jednání v MAS Znojemské vinařství, SZVO Daníž, Svaz měst a 

obcí ČR, ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko  
15. Obřadní místnost a hodiny určené k oddávání    
16. Hospodaření obce Těšetice k 31. 10. 2018  
17. Rozpočtové opatření č. 10/2018   
18. Dodatek č. 5 smlouvy o poskytování služeb – změna kapitační platby z důvodu navýšení počtu nádob (FCC Česká 

republika, s.r.o.) 
---------------------------------------------------------------------------- 

19. Neinvestiční náklady MŠ Těšetice z prostředků obce Těšetice za rok 2018 
20. Provedení kontroly hospodaření MŠ Těšetice (finanční výbor) 
21. Kontrola plnění usnesení ZO Těšetice a převzetí sportovního areálu na konci nájemní smlouvy s TJ Těšetice 

(kontrolní výbor) 
22. Žádost o vybudování veřejného osvětlení a zpevnění komunikace (K.N.) 
23. Přistoupení obce Těšetice do Sdružení místních samospráv ČR 
24. Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2018_191470 (OSA – kácení máje) 
25. Rámcová kupní smlouva (Brabec velkoobchod, s.r.o.) 
26. Změna úředních hodin OÚ Těšetice 
27. Zpráva finančního výboru č. 1 
28. Zápis z jednání VH SZVO Daníž (konané 6.12.2018) 
29. Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021 (MŠ Těšetice) 
30. Smlouva o poskytnutí práv k užívání software č. SML-01542/18 (ALIS, spol. s r.o.) 
31. Diskuse 

 
 

 

Usnesení č. 1/16/2018 
 
Zastupitelstvo s c h v a l u j e  navržený program zasedání zastupitelstva. 



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

Usnesení č. 01/16/2018 bylo schváleno.  
 
 

 

Bod č.2 
Výsadba aleje ořešáků královských (parc. č. 4356) 
Starosta uvedl bod dle podkladů. 
 
Usnesení č. 2/16/2018 
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o provedené výsadbě aleje ořešáků královských (24 ks) na obecním pozemku parc. č. 
4356, kdy obec hradí 4 ks a Ředitelství silnic a dálnic ČR hradí 20 ks. 
 
Hlasování : pro – 7   ,         proti –   0  , zdržel se – 0   

Usnesení č2/16/2018 bylo schválenoo. 
 
 
 
Bod č. 3  
Uplatnění sankce (HABAU CZ s.r.o.) 
Starosta uvedl bod dle podkladů  a konstatoval, že pokud by nebyla 100% výhra u soudu, obec by hradila náklady právního 
zástupce. 

 

Usnesení č. 3/16/2018 

Zastupitelstvo bere na vědomí neuhrazení sankce (48.000,- Kč) společností HABAU CZ s.r.o. dle smlouvy o dílo ze dne 

17.10.2017 a pověřuje starostu k jednání se společností HABAU CZ s.r.o. k získání náhradního plnění pro obec ve výši 48.000,- 

Kč. 

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

Usnesení č. 03/16/2018 bylo schváleno.  

 
 

 
Bod č. 4  
Smlouva č. 1/2019 (Základní škola Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace) 
Starosta uvedl bod dle podkladů, jedná se o zajištění obědů pro MŠ Těšetice ve dnech 3. a 4. 1. 2019. 
 
Usnesení č. 04/16/2018 
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. 1/2019 se Základní školou Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvkovou organizací 
v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 
 
Hlasování : pro –  7 , proti –   0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 04/16/2018 bylo schváleno.  
 
 
Bod č. 5 
Rozšíření, spoludisponent a připodepisování, na běžném účtu obce (předseda finančního výboru) 
Starosta uvedl bod dle podkladů, jedná se obvyklou záležitost jako v minulých volebních obdobích, aby byla zajištěna možnost 
úhrady faktur v případě nepřítomnosti starosty, popř místostarosty a současně zachovat kontrolu čtyř očí. Proto navrhuje 
rozšíření nakládání s běžnými účty obce Těšetice a stanovit Viléma Jelena jako spoludisponenta s připodepisováním na běžných 
účtech obce Těšetice. 
 
Usnesení č. 5/16/2018 
Zastupitelstvo schvaluje rozšíření nakládání s běžnými účty obce Těšetice a stanovuje Viléma Jelena jako spoludisponenta 
s připodepisováním na běžných účtech obce Těšetice. 



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

Usnesení č. 05/16/2018 bylo schváleno.  
 
 
 
Bod č. 6 
Zápis z XVI. mimořádného sněmu Svazu měst a obcí ČR 
Starosta konstatoval, že pro naši obec z tohoto zápisu vyplývá zvýšení fixního ročního příspěvku pro obec Těšetice do Svazu 
měst a obcí ve výši 2200,- Kč plus dle počtu obyvatel. 
 
Usnesení č. 6/16/2018 
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z XVI. mimořádného sněmu Svazu měst a obcí ČR. 
 
Hlasování : pro –  7 , proti –   0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 06/16/2018 bylo schváleno.  
 
 
 
Bod č. 7  
Zřízení nového pracovního místa administrativní pracovnice na Obecním úřadě v Těšeticích 
Starosta uvedl, že ke zřízení nového pracovního místa administrativní pracovnice na Obecním úřadě dochází hlavně z těchto 
důvodů: 

- dlouhodobě velká vytíženost 
- nemožnost zastoupení účetní během čerpání řádné dovolené nebo při pracovní neschopnosti 

 
Jana Ryšavá se dotázala, proč obec platí finanční poradkyni, když paní Harantová chodí na školení? 
Mgr. Jana Bezrouková konstatovala, že se jedná o daňovou poradkyni, obdobně jako mají v Banticích, Práčích, nebo 
Prosiměřicích, vychází nové zákony, pro obec je to velká pomoc. 
Starosta doplnil, že chce zachovat využití poradenství min. do provedení ročního auditu a kvůli dosažení nulové chybovosti 
účetní. Účetní obce je na pozici teprve 1 rok. 
 
Usnesení č. 07/15/2018  
Zastupitelstvo schvaluje zřízení nového pracovního místa administrativní pracovnice na Obecním úřadě v Těšeticích, úvazek ve 
výši 0,5. 

 
Hlasování : pro –  7 , proti –   0 , zdržel se – 0 
Usnesení č. 07/16/2018 bylo schváleno. 
 
 

 

Bod č. 8  
Schválení rozpočtu obce Těšetice na rok 2019 
Starosta poděkoval za písemné dotazy a připomínky od Ing Ivy Valentové a Mgr. Jany Bezroukové, na které bylo odpovězeno a 
všem zastupitelům rozesláno. 
Návrh rozpočtu na rok 2019 byl řádně vyvěšen a na dotazy odpovězeno. 
 
Usnesení č. 8/15/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2019.  
Příjmy celkem    8 633 340,- Kč 
Výdaje celkem    6 903 705,- Kč 
Financování celkem - 1 729 635,- Kč (splátky úvěrů) 
 
Hlasování : pro –  7 , proti –   0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 08/16/2018 bylo schváleno. 
 
 



 
Bod č. 9 
Uspořádání 16. ročníku Těšetického koštu 2019 pod hlavičkou obce Těšetice 
Starosta informoval o žádosti Leoše Musila  uspořádat 16.ročník Těšetický košt a zajištění ze strany obce provoz výčepu. 
 
Usnesení č. 09/16/2018 
Zastupitelstvo schvaluje uspořádání 16. ročníku Těšetického koštu 2019 pod hlavičkou obce Těšetice a pověřuje Leoše Musila 
jako hlavního koordinátora akce. 
 
Hlasování : pro –  7 , proti –   0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 9/16/2018 bylo schváleno.  
 
 
Bod č. 10 
Žádost o pronájem reklamní plochy (L. M.)  
Starosta informoval o žádosti Leoše Musila  o pronájem reklamní plochy – a to rubové strany obecní tabule sloužící pro 
vyvěšování reklamních plakátů. Nabízí pravidelnou údržbu a zhotovení přístřešku nad tabulí.  
Náhled rozeslán zastupitelům. 
  
Usnesení č. 10/16/2018  
 Zastupitelstvo schvaluje žádost Leoše Musila na umístění reklamní plochy – Víno Musil -  dle předloženého grafického návrhu 
a to na rubové straně informační tabule před prodejnou Jednota a pověřuje jej k pravidelné údržbě celé informační tabule. 
 
Hlasování : pro –  7 , proti –   0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 10/16/2018 bylo schváleno.  
 
 

 
Bod č. 11  
Smlouva č. 08/220822 (VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.) 
Starosta informoval zastupitele, že 1 část vodovodní přípojky si hradí Dufkovi a 2. část obec, která bude přefakturována Petru 
Votavovi. 
 
Usnesení č. 11/16/2018  
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. 08/220822 se společností VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  
v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 
 
Hlasování : pro –  7 , proti –   0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 11/16/2018 bylo schváleno.  
 
 
 
Bod č. 12 
Záměr na prodej movitého majetku – betonová dlažba 30x30x4 cm 
Starosta informoval, že obec Těšetice zveřejňuje záměr na prodej movitého majetku – betonová dlažba 30x30x4cm,  cca 3.400 
ks. Nacházející se v katastrálním území Těšetice u Znojma za 3,- Kč /kus do vyprodání zásob. Jedná se o starou dlažbu 
neurčitého stáří, která byla posbírána při realizaci průtahu obcí. Prodej by mohl být zahájen 15. 1. 2019 po předložení a 
schválení žádosti a úhradě ceny za odebírané množství na Obecním úřadě Těšetice a následný odběr za účasti zaměstnance 
obce Těšetice. 
 
Jana Ryšavá:  
Nedala by se poskytnout bezplatně občanům, kteří si chtějí zbudovat chodník k domu přes obecní pozemek? 
Starosta odpověděl, že neví o žádném takovém požadavku a pokud by byl podán, pak je připraven ho projednat. Nyní jsou 
pouze zájemci o koupi k jinému účelu. 
 
 
 



Usnesení č. 12/16/2018 
Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej movitého majetku – betonová dlažba 30x30x4 cm v předloženém znění. 
 
 
Hlasování : pro - 7 , proti –   0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 12/16/2018 bylo schváleno.  
 
 
 
Bod č. 13  
Zrušení veřejného telefonního automatu Těšetice 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s akcí ,,Optimalizace 2019“ prověření využití veřejných telefonních automatů. Rušení 
telefonního automatu bude probíhat během roku 2019 v několika etapách (demontáž telefonního automatu a následně 
zrušení hovorny). V případě zájmu o zachování provozu telefonního automatu v naší obci je možno uzavřít smlouvu o 
příspěvku na provoz VTA, který činí 1000,- Kč měsíčně bez DPH. Nebo O2 Czech republic a.s. nabízí telefonní kabinu k využití 
např. jako knihobudku. 
 
Usnesení č.13/16/2018 
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci společnosti O2 Czech Republic a.s. o plánovaném zrušení veřejného telefonního 
automatu Těšetice v roce 2019. 
 
 
Hlasování : pro - 7 , proti –   0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 13/16/2018 bylo schváleno.  
 
 
 
Bod č. 14 
Pověření starosty a místostarosty k zastupování a jednání v MAS Znojemské vinařství, SZVO Daníž, Svaz měst a obcí ČR, 
ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko  

Starosta požádal o zajištění zastupování starosty v případě jeho nepřítomnosti při jednání v MAS Znojemské vinařství, SZVO 

Daníž, Svaz měst a obcí ČR, ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko během celého volebního období 2018 – 2022. 

  

Usnesení č. 14/16/2018 

Zastupitelstvo pověřuje starostu Ing. Zdeňka Nekulu a v jeho nepřítomnosti místostarostu Pavla Worbise k zastupování a 

jednání za obec Těšetice v těchto subjektech, ve kterých je obec Těšetice členem - MAS Znojemské vinařství, SZVO Daníž, Svaz 

měst a obcí ČR, ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko. 

 

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

Usnesení č. 14/16/2018 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 15 

Obřadní místnost a hodiny určené k oddávání 

Starosta informoval zastupitele o sdělení od matrikářky paní Marie Rosecké z OÚ Prosiměřice o požadavku na zřízení obřadní 

místnosti pro možnost uzavřít snoubencům bezplatně manželství. Obec to má za povinnost ze zákona. 

Jana Ryšavá dále informovala zastupitele o určení dne, hodiny a místa konání obřadu. Dále je k tomuto oddání zdarma 

potřeba aby alespoň jeden snoubenec byl z obce Těšetice. Obřad má proběhnout veřejně a slavnostně. 

 

Usnesení č. 15/16/2018 

Zastupitelstvo stanovuje pro obec Těšetice obřadní místnost na obecním úřadě (č.p. 62) a ve společenském sále VÚZ (č.p. 

114). Stanovuje dnem pro uzavření manželství sobotu v době mezi 10:00 – 12:00 hodin. 

 



 

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

Usnesení č. 15/15/2018 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 16 

Hospodaření obce Těšetice k 31. 10. 2018 

Starosta uvedl bod dle podkladů. 

 

Usnesení č. 16/16/2018 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o hospodaření obce Těšetice k 31. 10. 2018. 

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

Usnesení č. 16/16/2018 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 17 

Rozpočtové opatření č. 10/2018 

Starosta uvedl bod dle podkladů a předložil zastupitelům návrh rozpočtového opatření č.10/2018 

Mgr. Jana Bezrouková: Co je to navýšení struska ze stavby? 

Starosta: To je dotaz na správce rozpočtu, paní Harantovou. 

Jana Ryšavá: Proč tolik peněz za tonery? 

Mgr. Jana Bezrouková: Není vše jen za tonery, ale i za ostatní materiál pro obecní úřad. 

Jana Ryšavá: Oprava poškození po nehodě? 

Starosta: Náhrada škody se řeší s pojišťovnou viníka nehody. 

 

Usnesení č. 17/16/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2018 

 

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

Usnesení č. 17/16/2018 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 18 

Dodatek č. 5 smlouvy o poskytování služeb – změna kapitační platby z důvodu navýšení počtu nádob (FCC Česká republika, 

s.r.o.) 

Starosta informoval o změně kapitační platby z důvodu navýšení počtu nádob (FCC Česká republika, s.r.o.). 

K navýšení došlo z důvodu většího objemu odpadů než byly dosavadní nádoby na obci schopny pojmout. Byly zřízeny 3 další 

stanoviště na kontejnery pro plasty a papír. Také přibyl 1 kontejner u ubytovny na sklo. Starosta dále předal zastupitelům 

informaci od pana Horáka z FCC o třídění veškerého odpadu i podle barev odpadu, který je firmou FCC svážen. Do obecního 

rozpočtu se díky třídění a shromažďování odpadů v kontejnerech vrací každý rok částka cca 100.000,- Kč. 

Jana Ryšavá : Nebylo by lepší dát do rodin více popelnic na různé odpady?  

Starosta : Zřejmě by to vedlo k navýšení nákladů, ale je to technicky možné. V některých obcích to tak mají, že každá 

domácnost má 4 popelnice na třídění. 

Ing. Iva Valentová : Na některých kontejnerech chybí víka. 

Starosta : Zjistíme, za jakých okolností výměnu kontejneru hradí obec a kdy firma FCC.  

 

 

 



Usnesení č. 18/16/2018 

Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 5 smlouvy č. S992600020 o poskytování služeb – změna kapitační platby z důvodu 

navýšení počtu nádob se společností FCC Česká republika, s.r.o.  v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

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

Usnesení č. 18/16/2018 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 19 

Neinvestiční náklady MŠ Těšetice z prostředků obce Těšetice za rok 2018 

Starosta informoval zastupitele , že ředitelka MŠ Těšetice předložila požadovaný rozpis nákladů MŠ. 
Starosta navrhuje přispívat z rozpočtu obce Těšetice na MŠ 12.000,- na dítě / rok. Při nahlášení v průběhu roku pak poměrnou 
část. 
Jana Ryšavá: Kdo vede účetnictví MŠ ? 
Starosta: Účetnictví MŠ vede Středisko služeb školám Znojmo. 
Jana Ryšavá :  

- Mohli by vést účetnictví MŠ účetní obecního úřadu? 
- 50.000,- za energie? 
- 30.000,- za služby? 

Starosta: Bude provedena kontrola nákladů MŠ Těšetice z prostředků obce Těšetice finančním výborem. 

 

Usnesení č.19/16/2018 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o neinvestičních nákladech Mateřské školy Těšetice z prostředků obce Těšetice za 

rok 2018 předložené ředitelkou Bc. Evou Kocmánkovou. Zastupitelstvo schvaluje financování neinvestičních nákladů Mateřské 

školy Těšetice z prostředků obce Těšetice od roku 2019 včetně ve výši 12.000,- Kč na 1 dítě a rok, v případě nástupu dítěte do 

MŠ v průběhu roku, pak poměrná část. 

 

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

Usnesení č. 19/16/2018 bylo schváleno.  

 

 
Bod č. 20 
Provedení kontroly hospodaření MŠ Těšetice (finanční výbor) 

Starosta informoval zastupitele o pověření finančního výboru kontrolou hospodaření MŠ Těšetice. 

Vilém Jelen: Požádal zastupitele o specifikaci požadavků zastupitelů, co vše konkrétně v MŠ Těšetice kontrolovat. 

Jana Ryšavá: Podle položek v rozpočtu na rok 2018 / 2019. 

Starosta požádal, aby se finanční výbor zaměřil zejména na jednorázové a mimořádné výdaje. 

 

Usnesení č. 20/16/2018 

Zastupitelstvo pověřuje finanční výbor k provedení kontroly hospodaření Mateřské školy Těšetice v roce 2018 s důrazem na 

vyspecifikování mimořádných výdajů a jejich oprávněnosti. 

 

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

Usnesení č. 20/16/2018 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 21 
Kontrola plnění usnesení ZO Těšetice a převzetí sportovního areálu na konci nájemní smlouvy s TJ Těšetice (kontrolní 
výbor) 

Starosta informoval zastupitele o pověření kontrolního výboru zaevidovat stav sportovního areálu podle inventurního 

seznamu a zdokumentovat jeho celkový stav a vyhotovit zápis z přebírání sportovního areálu a inventarizaci. 



Usnesení č. 21/16/2018 

Zastupitelstvo pověřuje kontrolní výbor k převzetí sportovního areálu za obec Těšetice na konci nájemní smlouvy s TJ 

Těšetice. 

 

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

Usnesení č. 21/16/2018 bylo schváleno.  

 
 
Bod č. 22 
Žádost o vybudování veřejného osvětlení a zpevnění komunikace (K.N.) 
Starosta informoval o žádosti o vybudování veřejného osvětlení a zpevnění komunikace k domu (K.N.)  Starosta dále 
konstatoval, že natažení inženýrských sítí se zpevněním komunikace chce řešit najednou v celé  lokalitě ke hřbitovu BV – 5. 
Navrhuje z prostředků za prodej pozemků v lokalitě BV – 5 vybudovat inženýrské sítě. 
Vincent Beleš navrhl, aby firma HABAU odpracovala svoje dlužné penále vůči obci zpevněním cest v lokalitě BV – 5 a cestu 
mezi lávkou přes potok a ČOV. 
 
Usnesení č. 22/16/2018 
Zastupitelstvo pověřuje starostu k přípravě projektu na rozšíření inženýrských sítí a pozemních komunikací v lokalitě ke 
hřbitovu BV – 5 dle Územního plánu Těšetice. 
 
Hlasování : pro - 7 , proti –   0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 22/16/2018 bylo schváleno.  
 
 
Bod č. 23 
Přistoupení obce Těšetice do Sdružení místních samospráv ČR 
Starosta informoval zastupitele, že obec Těšetice byla oslovena Sdružením místních samospráv ČR. Nabízí např. zdarma právní 
poradnu. 
Mgr. Jana Bezrouková: Je členství zpoplatněno? 
Starosta: Ano je, 2000,- Kč za rok a 2,- Kč za každého občana Těšetic. Přesto členství doporučuji, protože SMS ČR se zaměřuje 
na podporu menších obcí a dále také setrvat ve SMO ČR. 
 
Usnesení č.23/16/2018 
Zastupitelstvo obce Těšetice schvaluje přistoupení obce Těšetice do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 
odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv 
České republiky a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla 
Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva. 
 
Hlasování : pro - 7 , proti –   0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 23/16/2018 bylo schváleno.  
 
 
Bod č. 24 
Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2018_191470 (OSA – kácení máje) 
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 Cauliflower band na kácení máje. Částka k úhradě je 
1029,- Kč s DPH. 
 
Usnesení č.24/16/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl VP_2018_191470 se zájmovým 
sdružením OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy. 
 
Hlasování : pro - 7 , proti –   0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 24/16/2018 bylo schváleno.  
 



 
Bod č. 25 
Rámcová kupní smlouva (Brabec velkoobchod, s.r.o.) 
Starosta informoval o uzavření rámcové kupní smlouvy mezi firmou Brabec velkoobchod, s.r.o. a obcí. 
 
Usnesení č. 25/16/2018 
Zastupitelstvo bere na vědomí uzavřenou rámcovou kupní smlouvu se společností Brabec velkoobchod, s.r.o. 
 
Hlasování : pro - 7 , proti –   0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 25/16/2018 bylo schváleno.  
 
 
 
Bod č. 26 
Změna úředních hodin OÚ Těšetice 
Starosta informoval, že změna úředních hodin OÚ Těšetice souvisí se zřízením nového pracovního místa administrativní 
pracovnice na Obecním úřadě.  
Úřední hodiny Obecního úřadu Těšetice s účinností od 1.1.2019 
- úterý :     8:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00 hodin 
- čtvrtek :  8:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00 hodin 
 
Ing. Iva Valentová: To je málo. Bylo by dobré ještě ve středu odpoledne. 
Starosta: Účetní bude přítomna i v jiných dnech. 
 
Usnesení č. 26/16/2018 
Zastupitelstvo schvaluje změnu úředních hodin Obecního úřadu Těšetice s účinností od 1.1.2019: 
- úterý:                  8:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00 hodin 
- čtvrtek:               8:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00 hodin 
 
Hlasování : pro - 7 , proti –   0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 26/16/2018 bylo schváleno.  
 
 
 
Bod č. 27 
Zpráva finančního výboru č. 1 
Starosta předal slovo Vilému Jelenovi, který informoval zastupitele o 1. kontrole finančního výboru týkající se návrhu rozpočtu 
obce Těšetice na rok 2019. 
 
Usnesení č. 27/16/2018 
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu finančního výboru č. 1 a doporučující stanovisko ke schválení navrženého rozpočtu obce 
Těšetice na rok 2019. 
   
Hlasování : pro - 7 , proti –   0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 27/16/2018 bylo schváleno.  
 
 
Bod č. 28 
Zápis z jednání VH SZVO Daníž (konané 6.12.2018) 
Starosta informoval zastupitele, že se osobně zúčastnil jednání VH SZVO Daníž a sdělil, že zápis z jednání byl všem 
zastupitelům zaslán k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 28/16/2018 
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání valné hromady Svazku znojemských vinařských obcí Daníž konané 6. prosince 
2018. 
 
   



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

Usnesení č. 28/16/2018 bylo schváleno.  
 
 
Bod č. 29 
Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021 (MŠ Těšetice) 
Starosta seznámil zastupitele s předloženým rozpočtem na rok 2019 a střednědobým výhledem rozpočtu na období 2020 – 
2021  MŠ Těšetice. 
 
Usnesení č. 29/16/2018 
Zastupitelstvo schvaluje předložený rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021 Mateřské 
školy, Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace a schvaluje neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 300.000,- Kč 
z rozpočtu zřizovatele – obec Těšetice – na rok 2019 za podmínky celoročního stavu 25 dětí. 
   
Hlasování : pro - 7 , proti –   0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 29/16/2018 bylo schváleno.  
 
 
 
Bod č. 30 
Smlouva o poskytnutí práv k užívání software č. SML-01542/18 (ALIS, spol. s r.o.) 
Starosta konstatoval, že bod souvisí se zřízením nového pracovního místa administrativní pracovnice na Obecním úřadě 
v Těšeticích. 
 
Usnesení č. 30/16/2018 
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí práv k užívání software č. SML-01542/18 se společností ALIS, spol. s r.o.  
v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 
   
Hlasování : pro - 7 , proti –   0 , zdržel se – 0 

Usnesení č. 30/16/2018 bylo schváleno.  
 
 
 
Bod č. 31 
Diskuze 
Starosta navrhl datum konání příštího zastupitelstva na pondělí 14. 1. 2019. 
 
Mgr. Jana Bezrouková :  

- Rošt na vstupu dešťové vody u pana Vetchého je zanesený. Je potřeba ho vyčistit.                                                                                                          
Starosta : Zadám to obecnímu zaměstnanci. 

 
- Firma HABAU CZ s.r.o. dodala všechny písemnosti a geometrické měření ? 
        Starosta : S firmou HABAU CZ s.r.o. ještě není vše dořešeno. 
 

Starosta: SÚS  JMK objednala nezávislou společnost pro kontrolu odvedených prací od firmy HABAU CZ s.r.o. 
 
Ing Iva Valentová : 
        -       Zamýšleli jste se nad zvukovým záznamem z konání zastupitelstev? 
                Starosta : Převažují negativa. 

- Zamýšlí se oprava mostu pod přehradou? 
- Povodí a další subjekty by na to měli mít vyčleněny prostředky. 
- Dali by se podniknout kroky k jeho opravě? 

                Starosta: Most není na katastru obce Těšetice a nemá vlastníka, přesto se pokusím projednat s Povodím Moravy.    
 
Vincent Beleš: Je povinnost mysliveckého sdružení ohlašovat hon? 
                Starosta : Projednáme s místním sdružením myslivců a požádáme je o spolupráci. 
 



Vilém Jelen : Bude se nějak řešit parkování na chodnících ? 
                   Starosta: Osobně i telefonicky s lidmi jednám a s dalšími ještě jednat budu. Snažím se to řešit nejdříve domluvou. 
 
Jana Ryšavá: Bylo by dobré se domluvit s firmou FCC Česká republika, s.r.o., aby jejich pracovníci dávali popelnice po jejich 
vysypání na místa, kde byly přistaveny majiteli nemovitostí. 
 
Pavel Worbis seznámil zastupitele s nadcházejícími kulturními akcemi: 

- 27.12.2018 Vánoční koncert cimbálové muziky Antonína Stehlíka v kostele Nejsvětější Trojice v Těšeticích 
- 19.1.2019 Obecní ples se skupinou Víkend ve víceúčelovém zařízení  
- 2.3. 2019 Masopustní rej 
- 9.3.2019 Konání 16. ročníku Těšetický košt 
- 16.3.2019 se koná Setkání s důchodci 

 
 
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva po projednání všech bodů programu ve 20:50 hodin a popřál všem příjemné prožití 
vánočních svátků.  

 
 
V Těšeticích dne 17. 12. 2018 
 
 
 
 
 
 
      ------------------------------------------------                                       --------------------------------------------------------------------- 
          Ing. Zdeněk Nekula         ověřovatelé zápisu 
  starosta obce 
 
 

  


