
Z Á P I S 

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2019, 

konaného dne 20. 2. 2019 v Těšeticích 
 
Starosta obce zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2019 (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 12 až 20. 
 
12. Rozpočtové opatření č. 1/2019 
13. Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 709/2 (L.K.) 
14. Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2019_11635 (OSA; obecní ples) 
15. Zpráva o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
   za rok 2018 (Policie ČR) 
16. Hospodaření obce Těšetice k 11/2018 a 12/2018 
17. Termínované vklady 
18. Veřejná zeleň a životní prostředí – pověření koordinační činností 
19. Žádost o vyjádření k Územní studii Těšetice – bydlení, severozápadní okraj obce (V.O.) 
20. Žádost o vyjádření ke stavu řízení o návrhu mého syna Jiřího na ukončení Smlouvy o nájmu pozemků 
   č. 1/2003 dohodou (V.O.) 
 
a že je přítomno 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 
Přítomni:  Ing. Zdeněk Nekula, Ing. Iva Valentová, Vilém Jelen,     

Pavel Worbis, Mgr. Jana Bezrouková, Vincent Beleš (příchod 18.05 hodin) 
Omluveni:  Jana Ryšavá  
Nepřítomni:   
Hosté:   Žaneta Žiačková 
 
Zapisovatelem byla jmenována Žaneta Žiačková. 
 
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 Pavel Worbis a Mgr. Jana Bezrouková, 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 
Pavla Worbise a Mgr. Janu Bezroukovou. 
 
Hlasování:  pro – 5 ,  proti – 0 ,  zdržel se - 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 



Starosta přednesl návrh programu zasedání ke schválení. 
 

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

2. Údržba značení Moravských vinařských stezek v obci Těšetice 
3. Žádost o odkup pozemku parc. č. 4211 a 4193 (Z.P.) 
4. Dotace pro JSDH z rozpočtu Jihomoravského kraje - staženo z programu 
5. Pronájem pozemku parc. č. 299/28 v k.ú. Těšetice u Znojma – výběrové řízení – otevírání obálek 
6. Žádost o věcný dar či finanční příspěvek do tomboly na školní ples ZŠ Prosiměřice 
7. Žádost o koupi části parcely č. 187/1 (S.D.) 
8. Nákup komunální techniky – průzkum trhu 
9. Přeložka STL plynovodu – silnice III/41316 
10. Vyjádření ohledně parcely 3280 pod hřbitovem a na ní stojící budova na nářadí 3281 (F.K.) 
11. XVII. sněm Svazu měst a obcí ČR 
12. Rozpočtové opatření č. 1/2019 
13. Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 709/2 (L.K.) 
14. Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2019_11635 (OSA; obecní ples) 
15. Zpráva o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku za rok 2018 (Policie ČR) 
16. Hospodaření obce Těšetice k 11/2018 a 12/2018 
17. Termínované vklady 
18. Veřejná zeleň a životní prostředí – pověření koordinační činností 
19. Žádost o vyjádření k Územní studii Těšetice – bydlení, severozápadní okraj obce (V.O.) 
20. Žádost o vyjádření ke stavu řízení o návrhu mého syna Jiřího na ukončení Smlouvy o nájmu 

pozemků č. 1/2003 dohodou (V.O.) 
21. Diskuse 

 
Příchod V. Beleše na jednání zastupitelstva. 
 
Usnesení č. 1/2/2019 
Zastupitelstvo   s c h v a l u j e   navržený program zasedání zastupitelstva.  
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 1/2/2019 bylo schváleno. 
 
Bod č. 2 
Údržba značení Moravských vinařských stezek v obci Těšetice 
Starosta uvedl bod dle podkladů a dotázal se, zda je poskytnutí příspěvku Nadaci Partnerství akceptovatelné a 
připomněl, že dříve tato nadace podpořila finančně výsadbu ovocné aleje za ČOV. Nebyly vzneseny 
připomínky. 
 
Usnesení č. 2/2/2019 
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku Nadaci Partnerství na úhradu části nákladů oprav, a to ve výši 
70% z celkových nákladů, tedy 1.051,13 Kč vč. DPH. 
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 2/2/2019 bylo schváleno. 
 
Bod č. 3 
Žádost o odkup pozemku parc. č. 4211 a 4193 (Z.P.) 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 



Usnesení č. 3/2/2019 
Zastupitelstvo pověřuje starostu k přípravě znaleckého posudku na cenu pozemků parc. č. 4211 a 4193. 
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 3/2/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 4 
Dotace pro JSDH z rozpočtu Jihomoravského kraje – staženo z programu 
 
 
Bod č. 5 
Pronájem pozemku parc. č. 299/28 v k.ú. Těšetice u Znojma – výběrové řízení – otevírání obálek 
Starosta uvedl, že do výběrového řízení byla podána jen 1 žádost, na zasedání zastupitelstva byla obálka  
s žádostí otevřena, kde byla uvedena výše nájmu 1.000 Kč/ročně. Starosta konstatoval, že záměr na pronájem 
byl řádně vyvěšen a podmínky splněny. 
 
Usnesení č. 5/2/2019 
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek výběrového řízení na pronájem pozemku parc. č. 299/28 a pověřuje 
starostu k přípravě nájemní smlouvy s nájemcem Votavovou Lenkou. 
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 5/2/2019 bylo schváleno. 
 
Bod č. 6 
Žádost o věcný dar či finanční příspěvek do tomboly na školní ples ZŠ Prosiměřice 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 6/2/2019 
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí věcného daru do tomboly na školní ples ZŠ Prosiměřice v roce 2019 
v hodnotě max. 1.000,- Kč a pověřuje Mgr. Janu Bezroukovou k výběru vhodného daru. 
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 6/2/2019 bylo schváleno. 
 
Bod č. 7 
Žádost o koupi části parcely č. 187/1 (S.D.)  
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 7/2/2019 
Zastupitelstvo pověřuje starostu k přípravě geometrického plánu k oddělení požadované části parc. č. 187/1  
a k přípravě znaleckého posudku na cenu oddělené části pozemku parc. č. 187/1. 
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 7/2/2019 bylo schváleno. 
 
Bod č. 8 
Nákup komunální techniky – průzkum trhu 
Starosta uvedl bod dle podkladů a dále podrobně informoval o výsledku průzkumu trhu. 
 
Usnesení č. 8/2/2019 
Zastupitelstvo bere na vědomí průzkum trhu komunální techniky a pověřuje starostu k nákupu univerzálního 



traktoru značky KIOTI s příslušenstvím od prodejce Jana Holého z AGROSERVISU v celkové ceně max. 500 000 
Kč bez DPH. 
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 8/2/2019 bylo schváleno. 
 
 
Pan Beleš nepřítomen – 5 minut. 
 
Bod č. 9 
Přeložka STL plynovodu – silnice III/41316 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 9/2/2019 
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání ze dne 22.1.2019 ve věci II/413, III/41316 Těšetice, průtah, 
C503 Přeložka STL plynovodu - silnice III/41316. 
 
Hlasování:  pro – 5 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0   (pan Beleš nepřítomen ) 
Usnesení č. 9/2/2019 bylo schváleno. 
 
Bod č. 10 
Vyjádření ohledně parcely 3280 pod hřbitovem a na ní stojící budova na nářadí 3281 (F.K.) 
Starosta uvedl bod dle zaslaného podkladu a vysvětlil okolnosti ohledně vyjádření pana Květoně. 
 
Usnesení č. 10/2/2019 
Zastupitelstvo bere na vědomí vyjádření pana Františka Květoně ohledně parcely 3280 pod hřbitovem a na ní 
stojící budova na nářadí 3281 a pověřuje starostu k provedení nezbytných úkonů směřujících k ukončení 
protiprávního jednání pana Františka Květoně ve věci nedovoleného užívání obecních pozemků (nejen výše 
uvedených). 
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0   (pan Beleš již přítomen) 
Usnesení č. 10/2/2019 bylo schváleno. 
 
Bod č. 11 
XVII. sněm Svazu měst a obcí ČR 
Starosta informoval zastupitelstvo o účasti na sněmu Svazu měst a obcí ČR. 
 
Usnesení č. 11/2/2019 
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o připravovaném XVII. sněmu Svazu měst a obcí ČR a účasti starosty 
obce. 
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 11/2/2019 bylo schváleno. 
 
Bod č. 12 
Rozpočtové opatření č. 1/2019 
Starosta uvedl bod dle podkladu a vysvětlil rozpočtové opatření č. 1/2019. 
 
Usnesení č. 12/2/2019 
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2019. 
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    



Usnesení č. 12/2/2019 bylo schváleno. 
 
Bod č. 13 
Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 709/2 (L.K.) 
Starosta uvedl bod dle zaslaného podkladu. Dále informoval o probíhajících přípravných krocích k případnému 
prodeji. 
 
Usnesení č. 13/2/2019 
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost paní Lenky Korseltové a informaci starosty o probíhajících přípravných 
krocích k případnému prodeji parc. č. 709/2. 
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 13/2/2019 bylo schváleno. 
 
Bod č. 14 
Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2019_11635 (OSA; obecní ples) 
Starosta uvedl bod dle zaslaného podkladu a informoval zastupitele o obsahu smlouvy. 
 
Usnesení č. 14/2/2019 
Zastupitelstvo schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2019_11635 se společností OSA - 
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 14/2/2019 bylo schváleno. 
 
Bod č. 15 
Zpráva o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku za rok 
2018 (Policie ČR) 
Starosta uvedl bod dle zaslaného podkladu a informoval zastupitele o obsahu zprávy od Policie ČR. 
 
Usnesení č. 15/2/2019 
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku za rok 2018 s Policií ČR. 
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 15/2/2019 bylo schváleno. 
 
Bod č. 16 
Hospodaření obce Těšetice k 11/2018 a 12/2018 
Starosta uvedl bod dle podkladů od paní účetní. 
 
Usnesení č. 16/2/2019 
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce Těšetice k 11/2018 a 12/2018. 
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 16/2/2019 bylo schváleno. 
 
Bod č. 17 
Termínované vklady 
Starosta uvedl bod dle podkladu a informoval zastupitele o plánu zajistit lepší zhodnocení volných finančních 
prostředků obce formou termínovaných vkladů. 
 



Usnesení č. 17/2/2019 
Zastupitelstvo pověřuje starostu k zajištění vyššího zhodnocení volných finančních prostředků obce formou 
termínovaných vkladů. 
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 17/2/2019 bylo schváleno. 
 
Bod č. 18 
Veřejná zeleň a životní prostředí – pověření koordinační činnosti 
Starosta seznámil zastupitelstvo s pověřením pana Vincenta Beleše o zajištění koordinačních činností. 
 
Usnesení č. 18/2/2019 
Zastupitelstvo pověřuje pana Vincenta Beleše k zajištění koordinačních činností ve věcí veřejné zeleně a 
životního prostředí. 
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 18/2/2019 bylo schváleno. 
 
Bod č. 19 
Žádost o vyjádření k Územní studii Těšetice – bydlení, severozápadní okraj obce (V.O.) 
Starosta uvedl bod dle podkladu.  
 
Usnesení č. 19/2/2019 
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost pana Vlastimila Otáhala a konstatuje, že obec Těšetice bude průběžně 
informovat občany Těšetic o dalších krocích ve věci Územní studie Těšetice – bydlení, severozápadní okraj 
obce. 
 
Hlasování:  pro – 5 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 1  (I. Valentová) 
Usnesení č. 19/2/2019 bylo schváleno. 
 
Bod č. 20 
Žádost o vyjádření ke stavu řízení o návrhu mého syna Jiřího na ukončení Smlouvy o nájmu pozemků č. 
1/2003 dohodou (V.O.) 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 20/2/2019 
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost pana Vlastimila Otáhala a konstatuje, že ve věci nájemní smlouvy č. 
1/2003 bude obec Těšetice komunikovat přímo s nájemcem. 
 
Hlasování:  pro – 5 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 1  (I. Valentová)    
Usnesení č. 20/2/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 21 - Diskuse: 

 
Starosta: 
-  informoval o výši částky, která byla vybrána během letošní Tříkrálové sbírky v Těšeticích (16.044,- 
Kč);    
- dotázal se zastupitelů na jejich názor k případnému nákupu dataprojektoru pro obec, kladně 
hodnoceno; 
- informoval o kladných ohlasech občanů na veřejnou schůzi 30.1.2019; 
- seznámil přítomné se záměrem na větší informovanost občanů ve věci poplatků za popelnice a psy 



v roce 2019; 
- informoval o zprávě z Úřadu práce ve Znojmě o omezeních v zaměstnávání osob na VPP; 
- vývoj počtu obyvatel v r. 2018 >> narození 6, úmrtí 8, přistěhovali se 25, odstěhovali se 17, konečný 
stav 597 obyvatel. 
 
P. Worbis – podmínky provozu sběrného dvoru (Dobšice) 
J. Bezrouková –  

− Zda SUS Znojmo dodala stromy do 31.12.2018, které byly náhradní výsadbou za pokácené 2 
stromy naproti Žižkům. 

− Kdy bude přistaven kontejner na bioodpad před OÚ? 

− Na polní cestě mezi domem pana Krejčího a Vetchého jsou stále po firmě HABAU poházeny 
látkové plachty. 

− Kdy si firma HABAU odveze přípojku na elektřinu, která stojí stále na pozemku u zahrady Pana 
Milana Worbise. 

I. Valentová – také dotaz ke znovupřistavení kontejneru na bioodpad 
V. Beleš – úprava svahu na návsi (nad starou hospodou) 
V. Jelen – předběžná informace o kontrole finančního výboru v MŠ Těšetice 
 

  
 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva po projednání všech bodů programu ve 20.13 hodin.  

V Těšeticích dne 20.2.2019 

 

 

 

----------------------------------    -------------------------------------------------------------------- 
   Ing. Zdeněk Nekula               ověřovatelé zápisu 
       starosta obce 

 
 


