
Z Á P I S 

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2019, 

konaného dne 22. 5. 2019 v Těšeticích 
 
Starosta obce zahájil 5. 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 16 až 21, bod 22 bude diskuse. 
 
16.    Žádost o pronájem (I.K.) 
17. Žádosti o dar 
18. Žádost o uzavření provozu (MŠ Těšetice) 
19. Žádost o schválení prodloužení doby provozu MŠ od září 2019 (MŠ Těšetice) 
20. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Těšetice, okres Znojmo 
21.           Kupní smlouva – přívěsný vozík VEZEKO KA 1500R (Jan Holý) 
22.           Diskuse 

 
 

 
Zasedání je přítomno 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 
Přítomni:  Ing. Zdeněk Nekula, Vilém Jelen, Pavel Worbis, Mgr. Jana Bezrouková,  
    Ing. Iva Valentová 
Omluveni:  Vincent Beleš, Jana Ryšavá 
Nepřítomni:   
Hosté:                   Petr Votava   
 
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 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 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. Souhlas se stavbou – Prodejní stánek zmrzliny Těšetice parc. č. 299/28 
3. Záměr na prodej pozemku parc. č. 4193 a 4211 
4. Záměr na prodej pozemku parc. č. 299/33 a 299/32 
5. Záměr na prodej pozemku parc. č. 299/31 
6. Záměr na prodej pozemku parc. č. 299/30 a 299/18 
7. Záměr na prodej pozemku parc. č. 3133/1 
8. Záměr na prodej pozemku parc. č. 3133/2 
9. Záměr na prodej pozemku parc. č. 3133/3 
10. Záměr na prodej pozemku parc. č. 709/35 
11. Záměr na prodej pozemku parc. č. 709/2 a 707/64 
12. Záměr na nákup pozemku parc. č. 299/29 
13. Darovací smlouva (A.S.) 
14. Střednědobý výhled rozpočtu obce Těšetice na rok 2020 - 2022 
15. Rozpočtové opatření č. 4/2019 
16. Žádost o pronájem (I.K.) 
17. Žádosti o dar 
18. Žádost o uzavření provozu (MŠ Těšetice) 
19. Žádost o schválení prodloužení doby provozu MŠ od září 2019 (MŠ Těšetice) 
20. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Těšetice, okres Znojmo 
21. Kupní smlouva – přívěsný vozík VEZEKO KA 1500R (Jan Holý) 
22. Diskuse 
 

 
Starosta dal hlasovat o navrženém programu. 
 
Usnesení č. 1/5/2019 
Zastupitelstvo   s c h v a l u j e   navržený program zasedání zastupitelstva.  
    
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/5/2019 bylo schváleno. 
 

 
Bod č. 2 
Souhlas se stavbou – Prodejní stánek zmrzliny Těšetice parc. č. 299/28 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil projektovou dokumentaci a umístění stavby. 
 
Usnesení č. 2/5/2019 
Zastupitelstvo schvaluje předloženou projektovou dokumentaci a umístění stavby – Prodejní stánek zmrzliny 
Těšetice parc. č. 299/28 (pozemek obce), investor Lenka Votavová. 
 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 2/5/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 3 
Záměr na prodej pozemku parc. č. 4193 a 4211 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 



 
Usnesení č. 3/5/2019 
Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 4193 (o výměře 118 m2 za cenu 13.000,- Kč) a 
parc. č. 4211 (o výměře 255 m2 za cenu 28.100,- Kč), cena pozemků celkem 41.100,- Kč. 
 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 3/5/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 4 
Záměr na prodej pozemku parc. č. 299/33 a 299/32 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 4/5/2019 
Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 299/33 (o výměře 75 m2 za cenu 8.300,- Kč) a 
parc. č. 299/32 (o výměře 28 m2 za cenu 3.100,- Kč), cena pozemků celkem 11.400,- Kč. 
 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0 
Usnesení č. 4/5/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 5 
Záměr na prodej pozemku parc. č. 299/31 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 5/5/2019 
Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 299/31 (o výměře 124 m2 za cenu 13.600,- Kč). 
 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0, zdržel se – 0    
Usnesení č. 5/5/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 6 
Záměr na prodej pozemku parc. č. 299/30 a 299/18 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 6/5/2019 
Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 299/30 (o výměře 280 m2 za cenu 30.800,- Kč) a 
parc. č. 299/18 (o výměře 51 m2 za cenu 19.400,- Kč), cena pozemků celkem 50.200,- Kč. 
 
 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 6/5/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 7 
Záměr na prodej pozemku parc. č. 3133/1 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 7/5/2019 
Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 3133/1 (o výměře 808 m2 za cenu 242.400,- Kč). 
 



Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 7/5/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 8 
Záměr na prodej pozemku parc. č. 3133/2 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 8/5/2019 
Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 3133/2 (o výměře 973 m2 za cenu 291.900,- Kč). 
 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 8/5/2019 bylo schváleno. 

 
 
Bod č. 9 
Záměr na prodej pozemku parc. č. 3133/3 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 9/5/2019 
Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 3133/3 (o výměře 1.106 m2 za cenu 331.800,- Kč). 
 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 9/5/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 10 
Záměr na prodej pozemku parc. č. 709/35 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 10/5/2019 
Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 709/35 (o výměře 12 m2 za cenu 1.300,- Kč). 
 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 10/5/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 11 
Záměr na prodej pozemku parc. č. 709/2 a 707/64 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 11/5/2019 
Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 709/2 (o výměře 382 m2 za cenu 114.600,- Kč) a 
parc. č. 707/64 (o výměře 93 m2 za cenu 13.400,- Kč), cena pozemků celkem 128.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 11/5/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 12 
Záměr na nákup pozemku parc. č. 299/29 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 



 
Usnesení č. 12/5/2019 
Zastupitelstvo schvaluje záměr na nákup pozemku parc. č. 299/29 (o výměře 16 m2 za cenu 1.800,- Kč). 
 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 12/5/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 13 
Darovací smlouva (A.S.) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a konstatoval, že informuje zastupitelstvo o darovací smlouvě (dar 10.000,-
Kč) s obdarovanou Antonií Smrčkovou v souvislosti s náhlým úmrtím zaměstnance obce Těšetice Ladislava 
Smrčky a ke zmírnění nečekaných výdajů obdarované s tímto spojených. Dar není účelově vázán. 
 
Usnesení č. 13/5/2019 
Zastupitelstvo bere na vědomí darovací smlouvu (dar 10.000,- Kč) s obdarovanou Antonií Smrčkovou 
v předloženém znění. 
 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 13/5/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 14 
Střednědobý výhled rozpočtu obce Těšetice na rok 2020 - 2022 
Starosta uvedl bod dle podkladu. K návrhu střednědobého výhledu rozpočtu, který byl zveřejněn min. 15 dní 
před projednáním, nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Usnesení č. 14/5/2019 
Zastupitelstvo schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Těšetice na rok 2020 – 2022. 
 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 14/5/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 15 
Rozpočtové opatření č. 4/2019 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 15/5/2019 
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2019. 
 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 15/5/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 16 
Žádost o pronájem (I.K.) 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 16/5/2019 
Zastupitelstvo pověřuje starostu k předložení záměru na pronájem pozemku parc. č. 4290 v k.ú. Těšetice          
u Znojma k projednání v Zastupitelstvu obce Těšetice. 



 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 16/5/2019 bylo schváleno. 

 
 
Bod č. 17 
Žádosti o dar 
Starosta uvedl bod dle podkladů. Jednalo se o žádosti Klubu Radost, z.s. a Linky bezpečí, z.s. Obec Těšetice se 
zaměřuje zejména na podporu projektů a subjektů v obci Těšetice, popř. v rámci působnosti ORP Znojmo. 
 
Usnesení č. 17/5/2019 
Zastupitelstvo zamítá žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. – Klub RADOST (se 
sídlem v Prostějově) a Linky bezpečí, z.s. (se sídlem v Praze) o poskytnutí daru. 
 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0   
Usnesení č. 17/5/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 18 
Žádost o uzavření provozu (MŠ Těšetice) 
Starosta uvedl bod dle podkladu o uzavření provozu MŠ Těšetice od pondělí 29.7.2019 do 30.8.2019. 
 
Usnesení č. 18/5/2019 
Zastupitelstvo schvaluje žádost o uzavření provozu MATEŘSKÉ ŠKOLY Těšetice, okres Znojmo, příspěvková 
organizace ve dnech od 29.7.2019 do 30.8.2019. 
 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 18/5/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 19 
Žádost o schválení prodloužení doby provozu MŠ od září 2019 (MŠ Těšetice) 
Starosta uvedl bod dle podkladu o schválení prodloužení doby provozu MŠ o 15 min. denně, na provozní dobu 
od 6:00 do 16:00 hodin. 
  
  
Usnesení č. 19/5/2019 
Zastupitelstvo schvaluje žádost o prodloužení doby provozu MATEŘSKÉ ŠKOLY Těšetice, okres Znojmo, 
příspěvková organizace na dobu 6:00 do 16:00 hodin od září 2019 – tzn. od začátku školního roku 2019/2020. 
 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0 
Usnesení č. 19/5/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 20 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Těšetice, okres Znojmo 
Starosta uvedl bod dle podkladů a konstatoval, aby byl tento bod dále rozdělen na a) a b). 
Bod 20 a) je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Těšetice, okres Znojmo. 
Bod 20 b) je výpověď z pracovního poměru účetní obce paní Bohumily Harantové ke dni 31.7.2019. 
 
Usnesení č. 20a/5/2019 
Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce 



Těšetice, okres Znojmo. 
Zastupitelstvo ukládá účetní obce Těšetice Bohumile Harantové, aby bezodkladně předložila do Zastupitelstva 
obce Těšetice nápravná opatření ke zjištěným chybám a nedostatkům. 
Zastupitelstvo ukládá účetní obce Těšetice Bohumile Harantové, aby do 30.5.2019 zpracovala a předložila 
návrh na zprávu o inventarizaci, a aby opravila zůstatky v souladu s inventarizací. 
 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 20a/5/2019 bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 20b/5/2019 
Zastupitelstvo bere na vědomí výpověď z pracovního poměru účetní obce paní Bohumily Harantové 
s ukončením pracovního poměru ke dni 31.7.2019. 
Zastupitelstvo ukládá starostovi obce zajistit odpovídajícího a kvalifikovaného nástupce na pozici účetní obce 
s nástupem od 1.7.2019. 
 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 20b/5/2019 bylo schváleno. 
 

 
Bod č. 21 
Kupní smlouva – přívěsný vozík VEZEKO KA 1500R (Jan Holý) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil zastupitelstvu kupní smlouvu k nahlédnutí a předkládá k 
projednání v souladu s usnesením č. 20/3/2019. 
 
Usnesení č. 21/5/2019 
Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na přívěsný vozík VEZEKO KA 1500R s prodávajícím Janem Holým 
v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 
 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 21/5/2019 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 22 
Diskuse 
- Starosta informoval zastupitele o dohodě se SÚS, že u silnice od Prosiměřic (při vjezdu do Těšetic) bude 
z bezpečnostních důvodů zabudováno 20 m svodidel s reflexními prvky. 
Dále že řeší reklamaci obrubníku na Bantické se SÚS i s HABAU. 
Dotace na úroky z úvěru nebudou, chyběly 3 body. 
Sněmu SMO ČR se starosta kvůli situaci na obecním úřadě nezúčastní. 
Řešení situace s přijetím pracovníků – VPP z dotace od ÚP v nedohlednu. Nejsou občané, kteří by splnili 
kritéria od ÚP  i po zmírnění podmínek. Nadále se hledají vhodní uchazeči. 
 - Místostarosta seznámil zastupitele s nadcházejícími akcemi: 
24. a 25.5.2019 volby do Evropského parlamentu 
1.6.2019 Dětský den 
15.6.2019 Pouť 
Jubilanti 
- Mgr. Jana Bezrouková: Jak dopadla žádost o dotace na chodníky? 
Starosta: Ověřuji, ale stále nejsou žádné informace. 
- Ing. Valentová: Je nějaký posun ohledně mostku pod přehradou? Je možné získat mostek do majetku obce? 
Místostarosta mluvil s panem Gabrhelem, aby se dřevo z kůrovcové kalamity na opravu tohoto mostku 
použilo, ale toto dřevo není příliš vhodné. V obecním lese je akát, který by se mohl použít. Zatím není znám 
termín realizace. 



Pan Jelen navrhoval panely a dále se domluvit s Pomonou, která by určitě tuto cestu také využívala. 
Ing. Valentová: Jaké jsou ohlasy na akci zeleň? 
Starosta: Dotaz spíše na pana Beleše, ten to má na starosti, ale nyní nepřítomen. Ale co ví, tak většinou kladný 
ohlas od občanů (zatím je vytipováno 8 – 10 lokalit k realizaci). 
- Pan Jelen: Bude se dále řešit 48.000,-Kč penále s HABAU? 
Starosta konstatoval, že se jako možnost řešení nabízí i nepeněžní plnění (materiál apod.). 
Rozvaděč u cesty na hřbitov - je tam stále? 
Starosta: Ano. V pondělí se bude řešit s HABAU.   
 
Starosta navrhl, aby se příští zastupitelstvo konalo v pondělí 24.6.2019 v 18:00 hodin. K návrhu nebyly 
připomínky. 
 
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva po projednání všech bodů programu ve 20:10 hodin. 
 
 
 
V Těšeticích dne 22.5.2019 
 
 
 
 
 
------------------------------                                       ------------------------------------------------------------------------------------- 
  Ing. Zdeněk Nekula                                                                                   ověřovatelé zápisu 
      starosta obce 
 
 
 
 
 


