
Z Á P I S 

o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2019, 

konaného dne 24. 4. 2019 v Těšeticích 
 
Starosta obce zahájil 4. 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 28 až 32, bod 33 bude diskuse. 
 
28.    Žádost – fotbalové utkání Svobodní vs. Ženatí (TJ Těšetice) 
29. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Těšetice na rok 2020 – 2022 
30. Odvolání žalobce do usnesení Okresního soudu ve Znojmě j.č. 23 C 35/2019 z 10.4.2019  
                 (F.K. versus obec Těšetice) 
31. Žádost o vyjádření ke stavbě energetického díla „Těšetice, přípojka kNN Ing. Otáhal Vlas.“ 
32. Smlouva č. 1030050634/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – stavba  
                 „Těšetice, přípojka kNN Ing. Otáhal Vlas.“ (E.ON Distribuce, a.s.) 
33.           Diskuse 

 
 

 
Zasedání je přítomno 6 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 
Přítomni:  Ing. Zdeněk Nekula, Vilém Jelen, Pavel Worbis, Mgr. Jana Bezrouková,  
    Vincent Beleš, Jana Ryšavá 
Omluveni:  Ing. Iva Valentová  
Nepřítomni:   
Hosté:    
 
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 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 – 6 ,  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. Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 

2019 (město Znojmo) 
3. Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2019_21010 (OSA – masopust a košt) 
4. Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2019_32336 (OSA – obecní rozhlas) 
5. Výkon funkce starosty – uvolněný – od 1.5.2019 
6. Průzkum trhu – el. energie a zemní plyn 
7. Výdej kompostérů – aktuální stav a požadavky na 3. kompostér 
8. Personální zajištění provozu hlavní a hospodářské činnosti obce Těšetice 
9. Zvýšení ceny obědů – od 1.5.2019 
10. Kupní smlouva (Jan Holý – mulčovač) 
11. Požadavek na zaměření podkladu pro projekt opravy hřbitova Těšetice a okolí 
12. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330045055/001 (E.ON Distribuce, a.s. – 

stavba „Těšetice, přeložky NN v obci, průtah“) 
13. a) Revokace usnesení č. 7/2/2019 (Žádost o koupi části parcely č. 187/1 (S.D.)) 

b) Žádost o koupi části parcely č. 185 (S.D.) 
14. Informace o změně ve vedení fotbalového oddílu TJ Těšetice 
15. Žádost o umístění směrovky GOLF na pozemku obce Těšetice 
16. Protokol o kontrole u příjemce veřejné finanční podpory (Úřad práce ČR) 
17. Darovací smlouva (Spolek vinařů sv. Klementa) 
18. Rozpočtové opatření č. 3/2019 
19. Stavební úpravy sportovního areálu – položkový rozpočet 
20. Souhlas vlastníka pozemku se stavbou (Únanovka, úprava koryta) 
21. Smlouva o právu provést stavbu (Povodí Moravy, s.p.) 
22. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 (technopárty) 
23. Žádost o individuální dotaci JMK 2019 (revitalizace antukových kurtů) 
24. Nápravná opatření ke zjištěným chybám a nedostatkům zjištěných při dílčím přezkoumání 

hospodaření obce Těšetice za rok 2018 
a) nápravné opatření - bod č. II 
b) nápravné opatření - bod č. III 

25. Usnesení Okresního soudu ve Znojmě (F.K. versus obec Těšetice) 
26. Protokol o kontrole č. 282/19/783 (OSSZ Znojmo) 
27. Hospodaření obce Těšetice k 01/2019, 02/2019 a 03/2019 
28. Žádost – fotbalové utkání Svobodní vs. Ženatí (TJ Těšetice) 
29. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Těšetice na rok 2020 – 2022 
30. Odvolání žalobce do usnesení Okresního soudu ve Znojmě j.č. 23C 35/2019 z 10.4.2019 

(F.K. versus obec Těšetice) 
31. Žádost o vyjádření ke stavbě energetického díla „Těšetice, přípojka kNN Ing. Otáhal Vlas.“ 
32. Smlouva č. 1030050634/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – stavba 

„Těšetice, přípojka kNN Ing. Otáhal Vlas.“ (E.ON Distribuce, a.s.) 
33. Diskuse 

 
 
Mgr. Jana Bezrouková vznesla požadavek na přidání dvou bodů do programu s odůvodněním, aby se některé 
činnosti odebrali místostarostovi a přenesli na starostu a také aby byla místostarostovi snížena odměna na 
8.000 až 8.500,- Kč. Argumentovala s tím, že je to tak v okolních obcích, např. v Prosiměřicích a Práčích. 
- 33)      Odměna místostarosty od 1.5.2019 
- 34)      Pověření místostarosty činnostmi od 1.5.2019 



Starosta oponoval, že je s prací místostarosty spokojený a nechce mu odebírat svěřené úkoly (kulturní akce, 
komunální odpad, organizace voleb), které si plní výtečně a nevidí důvod ke snížení odměny místostarosty. 
Dále konstatoval, že každá obec má svá specifika a srovnání mohou pokulhávat. Požádal zastupitele, aby 
nevytrhávali jednotlivosti z kontextu a hlasovali proti návrhu Mgr. Jany Bezroukové. 
Následně dal starosta hlasovat nejdříve o navržených bodech, pozměňujícím návrhu programu, Mgr. Jany 
Bezroukové. 

 
Hlasování:  pro – 2 , proti – 4 (Z. Nekula, P. Worbis, V. Jelen, V. Beleš),  zdržel se - 0 
Přidání navržených bodů do programu Mgr. Janou Bezroukovou nebylo schváleno. 

 
 

Starosta dal hlasovat o původním navrženém programu. 
 

Hlasování:  pro – 4 ,  proti – 1 (J. Ryšavá),  zdržel se – 1 (J. Bezrouková) 
 

 
Usnesení č. 1/4/2019 
Zastupitelstvo   s c h v a l u j e   navržený program zasedání zastupitelstva.  
    
Usnesení č. 1/4/2019 bylo schváleno. 
 

 
Bod č. 2 
Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2019 (město Znojmo) 
Starosta konstatoval, že účelem této smlouvy je zajištění spolufinancování terénních sociálních služeb v ORP 
Znojmo. 
 
Usnesení č. 2/4/2019 
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 
2019 s městem Znojmem v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 2/4/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 3 
Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2019_21010 (OSA – masopust a košt) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a konstatoval, že se jedná o hudební produkci při konání masopustu a 
Těšetického koštu. 
 
Usnesení č. 3/4/2019 
Zastupitelstvo schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2019_21010 S 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. 3/4/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 4 
Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2019_32336 (OSA – obecní rozhlas) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a konstatoval, že se jedná o hudební produkci při pouštění hudby v obecním 
rozhlase. 



 
Usnesení č. 4/4/2019 
Zastupitelstvo schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2019_32336 S 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. 4/4/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 5 
Výkon funkce starosty – uvolněný – od 1.5.2019 
Starosta uvedl, že mu končí „služba vlasti“ a s tím veškeré povinnosti spojené k 30.4.2019. Od 1.5.2019 by 
mohl vykonávat funkci starosty v naší obci jako uvolněný.  
 
Usnesení č. 5/4/2019 
Zastupitelstvo obce Těšetice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce 
starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn a to s účinností od 1.5.2019. 
 
Hlasování:  pro – 5 ,  proti – 1 (J. Ryšavá), zdržel se – 0    
Usnesení č. 5/4/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 6 
Průzkum trhu – el. energie a zemní plyn 
Starosta uvedl bod dle podkladu a konstatoval, že provedený průzkum trhu ukázal, že nabídka cen elektrické 
energie a zemního plynu, by nemusela být natolik výhodná, aby naše obec opustila od hromadného nákupu 
energií a zemního plynu na komoditní burze, do kterého je společně zapojena řada obcí. 
 
Usnesení č. 6/4/2019 
Zastupitelstvo bere na vědomí provedený průzkum trhu. 
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 6/4/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 7 
Výdej kompostérů – aktuální stav a požadavky na 3. kompostér 
Starosta konstatoval, že v obecním zpravodaji byly občané vyzváni k vyzvednutí 1. nebo 2. kompostéru. Řada 
občanů výzvu vyslyšela a o kompostér požádaly. Dále řekl, že 16 domácností nemá ani jeden kompostér. 
Mgr. Jana Bezrouková sdělila, že v minulém volebním období mluvila s těmito občany, kteří nechtěli ani jeden 
kompostér. 
Starosta dále konstatoval, že už zbývá na skladě jen 14 kompostérů a že v obci přibývají nové domácnosti, 
takže pro ně zůstane možnost požádat o 1. nebo 2. kompostér. Proto navrhuje nevyhovět případným 
zájemcům o 3. kompostér, kteří sondovali tuto možnost. 
 
Usnesení č. 7/4/2019 
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o aktuální stavu výdeje kompostérů a nedoporučuje výdej 3. 
kompostéru žadatelům. 
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 7/4/2019 bylo schváleno. 
 



Bod č. 8 
Personální zajištění provozu hlavní a hospodářské činnosti obce Těšetice 
Starosta uvedl bod dle podkladů a dále podrobně informoval o možnostech a důvodu změny pracovního 
poměru v obecní jídelně. 
 
Usnesení č. 8/4/2019 
Zastupitelstvo schvaluje personální zajištění provozu hlavní a hospodářské činnosti obce Těšetice v členění dle 
pracovního poměru a dle výše úvazku:  
– účetní 1,0 
- administrativa 0,5 
- údržba veřejných prostranství a VÚZ 2,0 
- kuchařky a pomocné kuchařky (jídelna) 4,0 
- správce ubytovny a sportovního areálu 0,5 
Další činnosti řešit formou dohody o provedení práce dle potřeby a požadavků na plynulé zajištění provozu 
obce. 
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 8/4/2019 bylo schváleno. 

 
 
Bod č. 9 
Zvýšení ceny obědů – od 1.5.2019 
Starosta konstatoval, že po výpočtu kalkulace cen obědů (vliv zvýšení cen potravin a energií), přistupujeme ke 
zvýšení cen obědů. 
 
Usnesení č. 9/4/2019 
Zastupitelstvo schvaluje zvýšení ceny obědů s účinností od 1.5.2019: 
- Těšetice – min. 61,- Kč 
- Bantice, Práče, Lechovice, Prosiměřice, Stošíkovice – min. 63,- Kč 
- Vítonice - min. 64,- Kč 
- Oleksovice – min. 66,- Kč 
- zaměstnanci obce – min. 35,- Kč 
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 9/4/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 10 
Kupní smlouva (Jan Holý – mulčovač) 
Starosta uvedl bod dle podkladů a konstatoval, že mulčovač byl již vyzkoušen Ladislavem Smrčkem a že je 
s novým zařízením spokojen. 
 
Usnesení č. 10/4/2019 
Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou kupní smlouvu ze dne 12.4.2019 s Janem Holým na nákup 
mulčovače. 
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 10/4/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 11 
Požadavek na zaměření podkladu pro projekt opravy hřbitova Těšetice a okolí 



Starosta uvedl bod a konstatoval, že 3.4.2019 za asistence Policie ČR byl pan František Květoň požádán o 
uvolnění a zpřístupnění obecních pozemků pod hřbitovem a zamezil volnému pobíhání svých psů po obecních 
pozemcích. Tyto pozemky byly v následujících dnech uvolněny a psy již zde volně nepobíhali. Plán rozšíření 
hřbitova je směrem na východ dle schváleného Územního plánu Těšetice. 
Mgr. Jana Bezrouková se dotázala, zda v rámci rozšíření hřbitova se také plánuje kolumbárium? 
Starosta odpověděl, že podle předběžné konzultace s architektem se kolumbárium neplánuje a že již nyní má 
hřbitov u severní zdi prostor, který již částečně takto slouží, kde v řadě s dětskými hroby si občané pronajímají 
malá hrobová místa k uložení uren do země – do vybetonovaných šachet. 
Mgr. Jana Bezrouková se dále dotázala, jestli se neplánuje ještě další rozšíření hřbitova? 
Starosta odpověděl, že podle Územního plánu Těšetice je v plánu rozšíření jen směrem k východu o část 
pozemků, které patří obci a nyní geodeti zpracují zaměření jak hřbitova, tak přilehlého okolí, jako podklad pro 
architekta k přípravě projektu. 
 
Usnesení č. 11/4/2019 
Zastupitelstvo schvaluje předložený požadavek na zaměření podkladu pro projekt opravy hřbitova Těšetice a 
okolí. 
  
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 11/4/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 12 
Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330045055/001 (E.ON Distribuce, a.s. – stavba „Těšetice, 
přeložky NN v obci, průtah“) 
Starosta uvedl bod dle zaslaných podkladů. 
 
Usnesení č. 12/4/2019 
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330045055/001 se společností E.ON 
Distribuce, a.s. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 12/4/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 13 
a) Revokace usnesení č. 7/2/2019 (Žádost o koupi části parcely č. 187/1 (S.D.)) 
Starosta uvedl bod a konstatoval, že došlo k písařské chybě v čísle parcely, která byla dodatečně zjištěna. 
Proto je potřeba původní usnesení zrušit a znovu projednat. 
 
Usnesení č. 13a/4/2019 
Zastupitelstvo ruší usnesení č. 7/2/2019.  
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 13a/4/2019 bylo schváleno. 
 
b) Žádost o koupi části parcely č. 185 (S.D.) 
Starosta předložil žádost o koupi části parcely č. 185. 
 
Usnesení č. 13b/4/2019 
Zastupitelstvo pověřuje starostu k přípravě geometrického plánu k oddělení požadované části parc. č. 185 a k 
přípravě znaleckého posudku na cenu oddělené části pozemku parc. č. 185.  
 



Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 13b/4/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 14 
Informace o změně ve vedení fotbalového oddílu TJ Těšetice 
Starosta uvedl bod dle zaslaného podkladu a konstatoval, že TJ Těšetice změnilo své vedení. 
 
Usnesení č. 14/4/2019 
Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou informaci o změně ve vedení fotbalového oddílu TJ Těšetice. 
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 14/4/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 15 
Žádost o umístění směrovky GOLF na pozemku obce Těšetice 
Starosta uvedl bod dle zaslaného podkladu a konstatoval, že jednatelka společnosti ARES – PRINT s.r.o. paní 
Jelínková podala žádost o umístění směrovky ,,GOLF“. 
 
Usnesení č. 15/4/2019 
Zastupitelstvo schvaluje umístění směrovky GOLF na pozemku obce Těšetice dle předloženého návrhu. 
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 15/4/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 16 
Protokol o kontrole u příjemce veřejné finanční podpory (Úřad práce ČR) 
Starosta uvedl bod dle podkladů a konstatoval, že 26. března 2019 proběhla kontrola zaměstnanci Úřadu 
práce České republiky – Krajské pobočky v Brně. Kontrola byla bez závad. 
 
Usnesení č. 16 /4/2019 
Zastupitelstvo bere na vědomí předložený protokol o kontrole u příjemce veřejné finanční podpory (Úřad 
práce ČR). 
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 16/4/2019 bylo schváleno. 

 
 
Bod č. 17 
Darovací smlouva (Spolek vinařů sv. Klementa) 
Starosta uvedl bod dle podkladu. Jedná se o vinaře z Tasovic, kteří pomohli ke zdárnému průběhu těšetického 
koštu 2019. 
 
č. 17/4/2019 
Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu s obdarovaným – Spolek vinařů sv. Klementa (dar 2.500,- Kč) 
v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 
 
Hlasování:  pro – 5 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 1 (J. Ryšavá)   
Usnesení č. 17/4/2019 bylo schváleno. 
 



Bod č. 18 
Rozpočtové opatření č. 3/2019 
Starosta uvedl bod dle podkladu a zdůraznil největší změny v příjmové i výdajové stránce předloženého 
rozpočtového opatření. Nárůst příjmů o 168 tis. Kč, ve výdajové stránce se jedná zejména: 
- Roční splátka Jednotě 
- Revitalizace sportovního areálu 
- Uvolněná funkce starosty 
- Penále finančního úřadu (bude podána žádost o prominutí) 

 
Usnesení č. 18/4/2019 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019. 
 
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 18/4/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 19 
Stavební úpravy sportovního areálu – položkový rozpočet 
Starosta uvedl bod dle podkladu. Mezi největší položky patří antukový povrch a oplocení. V rozpočtu jsou však 
položky, které by nemusela realizovat dodavatelská firma, ale mohli je provést např. fotbalisté - vyčištění 
kurtů, odstranění starého oplocení apod. 
Mgr. Jana Bezrouková: - Chodníky se taky budou opravovat? 
                                         - Areál bude volně přístupný? 
                                         - Na komín bude revize? 
Starosta: - Stará dlažba se rozebere a nový chodník se dělat nebude. 
                 - Ano, areál bude volně přístupný. 
                 - Kolem komína bylo doděláno oplechování, aby kolem něj nezatékalo. Revize se na komínu dělat  
                   nebude. Pokud by někdo chtěl topit v prostorech, kde byla hospoda, musel by si donést přímotop a   
                 spotřebovanou elektriku pak zaplatit. Došlo k celkové výmalbě objektu, který je možné si  
     pronajmout.                                                     
  
Usnesení č. 19/4/2019 
Zastupitelstvo bere na vědomí předložený položkový rozpočet na stavební úpravy sportovního areálu ve výši 
768.029,- Kč vč. DPH. Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o provedených pracích (klempířské práce – 
zamezení zatékání kolem komínu a provedené výmalbě interiéru budovy). 
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0 
Usnesení č. 19/4/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 20 
Souhlas vlastníka pozemku se stavbou (Únanovka, úprava koryta) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a seznámil zastupitelstvo s použitím obecních pozemků při stavebních 
pracích pro dočasné uložení a zpracování stavebních materiálů při úpravě koryta Únanovky. Dále uvedl, že pro 
zachování dobrých podmínek pro živé organismy v potoku bude kámen v korytě potoka volně skládán. 
 
Usnesení č. 20/4/2019 
Zastupitelstvo schvaluje navrhovaný záměr Povodí Moravy, s.p. dle rozsahu předloženého situačního výkresu 
(akce: Únanovka, ř. km 4,680 -5,223; Těšetice, úprava koryta) na pozemcích obce parc. č. 82/8, 3146, 3142, 
4222, 4227, 4204/1, 4203, 4200, 4114, 60/3.  
 



Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 20/4/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 21 
Smlouva o právu provést stavbu (Povodí Moravy, s.p.) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a konstatoval, že stavba bude probíhat od září 2019 do června 2020. 
 
Usnesení č. 21/4/2019 
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o právu provést stavbu se stavebníkem Povodí Moravy, s.p. v předloženém 
znění a pověřuje starostu k podpisu.  
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 21/4/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 22 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 (technopárty) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a konstatoval, že obec obdržela vzor vyhlášky k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce a k 
vytváření příznivých podmínek pro život v obci, např. technopárty. 
 
Usnesení č. 22/4/2019 
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh 
akcí typu technopárty a o zabezpečení místních náležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním 
v předloženém znění a nabytí účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.  
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 22/4/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 23 
Žádost o individuální dotaci JMK 2019 (revitalizace antukových kurtů) 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 23/4/2019 
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o individuální dotaci ve výši 200.000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského 
kraje na akci – Revitalizace antukových kurtů.  
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 21/4/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 24 
Nápravná opatření ke zjištěným chybám a nedostatkům zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření 
obce Těšetice za rok 2018 
Starosta uvedl, že při dílčím přezkoumávání hospodaření 4.10.2018 byla zjištěna chyba při řešení duplicitního 
vlastnictví pozemků. Dokladem č. 18-005-00036 došlo k opravě chyby. 
 
Usnesení č. 24a/4/2019 
Zastupitelstvo přijímá předložené nápravné opatření - bod č. II ke zjištěným chybám a nedostatkům zjištěných 
při dílčím přezkoumání hospodaření obce Těšetice za rok 2018.  



 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 24a/4/2019 bylo schváleno. 
 
Starosta dále uvedl, že dokladem č. 18-005-00037 a dokladem č. 18-005-00038 bylo opraveno chybné 
zaúčtovaní transferů na účtu 374, aby výsledná hodnota odpovídala skutečnosti. 
 
Usnesení č. 24b/4/2019 
Zastupitelstvo přijímá předložené nápravné opatření - bod č. III ke zjištěným chybám a nedostatkům 
zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření obce Těšetice za rok 2018.  
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 24b/4/2019 bylo schváleno. 
 
Na nápravě chyb a nedostatků k bodu č. I ještě účetní obce paní Harantová pracuje. Jakmile bude opraveno, 
bude příslušné nápravné opatření předloženo zastupitelstvu. 
 
 
Bod č. 25 
Usnesení Okresního soudu ve Znojmě (F.K. versus obec Těšetice) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a konstatoval, že František Květoň se chtěl soudní cestou domoci pozemků, 
které vlastní obec Těšetice. Řízení bylo soudcem zastaveno. 
 
Usnesení č. 25/4/2019 
Zastupitelstvo bere na vědomí usnesení Okresního soudu ve Znojmě, jednací číslo: 23C 35/2019-7, o určení 
vlastnického práva, žalobce: František Květoň proti žalované: obec Těšetice, rozhodnutí: I. Řízení se zastavuje. 
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 25/4/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 26 
Protokol o kontrole č. 282/19/783 (OSSZ Znojmo) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a konstatoval, že ke kontrole ze strany Okresní správy sociálního zabezpečení 
Znojmo došlo prvním kontrolním úkonem dne 28.2.2019. Kontrolováno bylo období od 1.4.2016 do 
10.4.2019. Dále starosta konstatoval, že kontrola byla bez závad. 
 
Usnesení č. 26/4/2019 
Zastupitelstvo bere na vědomí Protokol o kontrole č. 282/19/783 (Okresní správa sociálního zabezpečení 
Znojmo). 
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 26/4/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 27 
Hospodaření obce Těšetice k 01/2019, 02/2019 a 03/2019 
Starosta uvedl bod dle podkladů. 
 
Usnesení č. 27/4/2019 
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce Těšetice k 31.1.2019, 28.2.2019 a 31.3.2019.  
 



Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 27/4/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 28 
Žádost – fotbalové utkání Svobodní vs. Ženatí (TJ Těšetice) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a přednesl žádost TJ Těšetice k uspořádání fotbalového utkání Svobodní proti 
Ženatým. 
 
Usnesení č. 28/4/2019 
Zastupitelstvo schvaluje žádost TJ Těšetice k uspořádání fotbalového utkání Svobodní proti Ženatým včetně 
předzápasů dětí ve dnech 1.5. a 8.5.2019 pod hlavičkou obce Těšetice a pověřuje předsedu TJ Těšetice pana 
Libora Katolického organizačním zajištěním obou akcí.  
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 28/4/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 29 
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Těšetice na rok 2020 – 2022 
Starosta uvedl bod dle podkladu a konstatoval, že tento Střednědobý výhled rozpočtu obce Těšetice na rok 
2020 - 2022 nahrazuje Střednědobý výhled rozpočtu obce Těšetice na rok 2019 - 2020 schválený dne 
14.3.2018. 
 
Usnesení č. 29/4/2019 
Zastupitelstvo schvaluje návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Těšetice na rok 2020 – 2022.  
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 29/4/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 30 
Odvolání žalobce do usnesení Okresního soudu ve Znojmě j.č. 23C 35/2019 z 10.4.2019 (F.K. versus obec 
Těšetice) 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 30/4/2019 
Zastupitelstvo bere na vědomí odvolání žalobce Františka Květoně do usnesení Okresního soudu ve Znojmě 
j.č. 23C 35/2019 z 10.4.2019.  
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 30/4/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 31 
Žádost o vyjádření ke stavbě energetického díla „Těšetice, přípojka kNN Ing. Otáhal Vlas.“ 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 31/4/2019 
Zastupitelstvo souhlasí se stavebním záměrem E.ON Distribuce, a.s. stavby energetického díla „Těšetice, 
přípojka kNN Ing. Otáhal Vlas.“ dle předloženého výkresu na pozemcích obce parc.č. 4142/1 a 4143.  
 



Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 31/4/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 32 
Smlouva č. 1030050634/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – stavba „Těšetice, přípojka 
kNN Ing. Otáhal Vlas.“ (E.ON Distribuce, a.s.) 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
č. 32/4/2019 
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. 1030050634/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – stavba 
„Těšetice, přípojka kNN Ing. Otáhal Vlas.“ se společností E.ON Distribuce, a.s. v předloženém znění a pověřuje 
starostu k podpisu. 
 
Hlasování:  pro – 6 ,  proti – 0 ,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 32/4/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 33 
Diskuse 
- Starosta nechal vypracovat vizualizaci umístění kládového lisu ze sklepa Pomony a.s. na návsi. Projektant 
vypracoval 3 návrhy a zastupitelé se shodli na variantě č. 3.  
- Místostarosta seznámil zastupitele s nadcházejícími obecními akcemi:  
30.4.2019 Pálení čarodějnic  
7.5.2019 Lampiónový průvod ukončený táborákem a opékáním špekáčků  
Jubilanti 
11.5.2019 Odvoz nebezpečného odpadu 
11.5.2019 Okrskové závody v požárním sportu na místním fotbalovém hřišti 
- Jana Ryšavá: Reklamace silnice kvůli stojící vodě po dešti před domy Šálků a Ryšavých. 
- Starosta : Kolaudace je hotova a SUS JMK eviduje a řeší se zhotovitelem stavby i jiné nedostatky. 
- Mgr. Jana Bezrouková: Při svozu velkoobjemového odpadu by bylo v příštích letech lepší, když bude nejdřív 
svezen nebezpečný odpad a pak teprve velkoobjemový, protože v tomto měsíci došlo k mylnému zanesení 
nebezpečného odpadu do velkoobjemového. 
- Vincent Beleš: Byly přesázeny růže ze záhonu před obecním úřadem do Růžové ulice a v příštích týdnech 
dojde k osázení záhonu před obecním úřadem půdopokryvnými rostlinami a dále upraví keře a stromy 
uprostřed návsi mezi bývalou dřevonou a obecním úřadem (před Kapilanem). 
 
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva po projednání všech bodů programu ve 20:21 hodin. 
 
 
 
V Těšeticích dne 24.4.2019 
 
 
 
 
 
------------------------------                                       ------------------------------------------------------------------------------------- 
  Ing. Zdeněk Nekula                                                                                   ověřovatelé zápisu 
      starosta obce 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


