
Z Á P I S 

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2022, 

konaného dne 20.5.2022 v Těšeticích 

 
Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2022 (dále jen „zastupitelstvo“) 
v 16.00 hodin a všechny přivítal. Starosta požádal místostarostu, aby vedl zasedání zastupitelstva. 
Zasedání zastupitelstva obce vede dále místostarosta Ing. Zdeněk Nekula.  
 
 
Bod č. 1 
Technický bod 
Místostarosta 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 21 - 24, bod 25 je diskuse, u bodu 16 změna názvu. 

  
21. Smlouva č.: ZN-014330064071/003-GPM o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene (EG.D., a.s.) 
22. Žádost o stanovisko k návrhu odkupu části pozemku (ED.G., a.s.) 
23. Smlouva č.: ZN-001030069467/001-DURP o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene (EG.D., a.s.) 
24. Žádost o povolení komunikačního připojení – sjezdu na místní komunikaci a žádost o 

povolení zpevnění obecní komunikace na parcele č. 3997/ (J.S.) 
25. Diskuse 

 
Zasedání je přítomno 6 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 
Přítomni: Pavel Worbis, Ing. Zdeněk Nekula, Vilém Jelen, Vincent Beleš, Ing. Iva Valentová, Mgr. Jana 
Bezrouková 
Nepřítomni: Jana Ryšavá 

  
Hosté: Ing. Radmila Veselá 
 
Zapisovatelem byla jmenována Ing. Radmila Veselá. 
 
 
Místostarosta 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. 

 

 
 
 



 
 
Místostarosta přednesl návrh programu zasedání ke schválení. 

 
1. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení 

programu zasedání zastupitelstva obce) 
2. Smlouva č.: ZN-001030071578/001-ZMES o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

(EG.D., a.s.) – souhlas s umístěním distribučního zařízení 
3. Smlouva č.: ZN-014330064683/001-GPM o zřízení věcného břemene (EG.D., a.s.) 
4. Smlouva č.: ZN-014330066948/002-GPM o zřízení věcného břemene (EG.D., a.s.) 
5. Smlouva č.: ZN-001030073150/001-PKEL o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

(EG.D., a.s.) – souhlas s umístěním distribučního zařízení 
6. Smlouva č.: ZN-014330067968/001-GPM o zřízení věcného břemene (EG.D., a.s.) 
7. Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 

2022 
8. Žádost o povolení komunikačního připojení – sjezdu na místní komunikaci a žádost o 

povolení zpevnění obecní komunikace na parcele č. 3997/ (P.F.) 
9. Žádost o schválení účetní závěrky MŠ Těšetice za rok 2021 
10. Žádost o schválení návrhu na rozdělení výsledku hospodaření MŠ Těšetice za rok 2021 
11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Těšetice za rok 2021 
12. Závěrečný účet obce za rok 2021 
13. Projednání účetní závěrky obce Těšetice za rok 2021 
14. Rozpočtové opatření č. 2/2022 
15. Hospodaření obce k 30.4.2022 
16. Obecně závazná vyhláška obce Těšetice 
17. Zrušení dlouhodobého pronájmu VÚZ – TS Single z.s. 
18. Změna sídla spolku TJ Těšetice a volba nového výkonného výboru 
19. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2022 - 2026 
20. Kupní smlouva – parc.č. 179/42 (I.R. a L.R.) 
21. Smlouva č.: ZN-014330064071/003-GPM o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

(EG.D., a.s.)  
22. Žádost o stanovisko k návrhu odkupu části pozemku (EG.D., a.s.)                     
23. Smlouva č.: ZN-001030069467/001-DURP o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

(EG.D., a.s.)  
24. Žádost o povolení komunikačního připojení – sjezdu na místní komunikaci a žádost o 

povolení zpevnění obecní komunikace na parcele č. 3997/ (J.S.) 
25. Diskuse 

    
 
 
Místostarosta dal hlasovat o navrženém programu. 

 
Usnesení  č. 1/3/2022 
Zastupitelstvo   s c h v a l u j e   navržený program zasedání zastupitelstva. 
 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/3/2022 bylo schváleno. 

 

 
 
 

http://www.tesetice.cz/
http://www.tesetice.cz/
http://www.tesetice.cz/


 
Bod č. 2 
Smlouva č.: ZN-001030071578/001-ZMES o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (EG.D., a.s.) – 
souhlas s umístěním distribučního zařízení 
Místostarosta předložil smlouvu k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 2/3/2022 
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: ZN-001030071578/001-
ZMES – souhlas s umístěním distribučního zařízení se společností EG.D., a.s. v předloženém znění a pověřuje 
starostu k podpisu. 

 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 2/3/2022 bylo schváleno. 

 
 
Bod č. 3 
Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330064683/001-GPM (EG.D., a.s.) 
Místostarosta předložil smlouvu k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 3/3/2022 
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330064683/001-GPM se společností 
EG.D., a.s. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 

 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 3/3/2022 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 4 
Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330066948/002-GPM (EG.D., a.s.) 
Místostarosta předložil smlouvu k nahlédnutí. 

 
Usnesení č. 4/3/2022 
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330066948/002-GPM se společností 
EG.D., a.s. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 
 

Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0 
Usnesení č. 4/3/2022 bylo schváleno. 
 

 
Bod č. 5 
Smlouva č.: ZN-001030073150/001-PKEL o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (EG.D., a.s.) – 
souhlas s umístěním distribučního zařízení 
Místostarosta předložil smlouvu k nahlédnutí.  
 
Usnesení č. 5/3/2022 
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: ZN-001030073150/001-
PKEL – souhlas s umístěním distribučního zařízení se společností EG.D., a.s. v předloženém znění a pověřuje 
starostu k podpisu. 

  
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0 



Usnesení č. 5/3/2022 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 6 
Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330067968/001-GPM (EG.D., a.s.) 
Místostarosta předložil smlouvu k nahlédnutí. 

 
Usnesení č. 6/3/2022 
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330067968/001-GPM se společností 
EG.D., a.s. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 6/3/2022 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 7 
Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2022 
Místostarosta předložil smlouvu k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 7/3/2022 
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 
2022 s městem Znojmem v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 
 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 7/3/2022 bylo schváleno. 

 
 
Bod č. 8 
Žádost o povolení komunikačního připojení – sjezdu na místní komunikaci a žádost o povolení zpevnění 
obecní komunikace na parcele č. 3997 (P.F.) 
Místostarosta předložil žádost k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 8/3/2022 
Zastupitelstvo schvaluje žádost o povolení komunikačního připojení – sjezdu na místní komunikaci z parc.č. 
4023/3 na parc.č. 3996/1 a 3997 a zpevnění obecní komunikace na parc.č. 3997 dle žádosti za podmínky 
vybudování zpevněné komunikace na náklady žadatele. Zpevněná komunikace bude splňovat podmínky 
příslušného stavebního úřadu a Policie ČR k vybudování zpevněné komunikace. Žadatel doloží kladné 
stanovisko obou orgánů o splnění podmínek a předloží potvrzení, že recyklát neobsahuje dehet. Zpevněná 
komunikace bude vybudována před zahájením stavebních prací na stavebním místě na parc.č. 4023/3. 
 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 8/3/2022 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 9 
Žádost o schválení účetní závěrky Mateřské školy, Těšetice, za rok 2021 
Místostarosta žádost k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 9/3/2022 
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Mateřské školy, Těšetice, okres Znojmo, příspěvkové organizace za rok 
2021. 



 

 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 9/3/2022 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 10 
Žádost o schválení návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2021 (MŠ Těšetice) 
Místostarosta předložil žádost k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 10/3/2022 
Zastupitelstvo schvaluje rozdělení výsledku hospodaření Mateřské školy, Těšetice, okres Znojmo, příspěvkové 
organizace za rok 2021 ve výši 995,07 Kč (příděl do fondu odměn ve výši 0,- Kč a příděl do fondu rezervního   
ve výši 995,07 Kč). 
 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 10/3/2022 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 11 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Těšetice za rok 2021 
Místostarosta předložil zprávu k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 11/3/2022 
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Těšetice za rok 2021. 

 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 11/3/2022 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 12 
Závěrečný účet obce Těšetice za rok 2021 
Místostarosta předložil návrh závěrečného účtu k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 12/3/2022 
Zastupitelstvo obce projednalo na svém zasedání Závěrečný účet obce Těšetice za rok 2021 a v souladu 
s ustanovením §17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, schvaluje celoroční 
hospodaření obce Těšetice včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Těšetice za rok 2021 a to 
bez výhrad. Návrh závěrečného účtu byl bez připomínek projednán a schválen zastupitelstvem obce Těšetice 
ze dne 20.5.2022 usnesením č. 12/3/2022. Po schválení v zastupitelstvu obce se návrh závěrečného účtu 
stává „Závěrečným účtem obce Těšetice za rok 2021“. 

 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 12/3/2022 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 13 
Projednání účetní závěrky obce Těšetice za rok 2021 
Místostarosta uvedl bod dle podkladu. 
 
 



Usnesení č. 13/3/2022 
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Těšetice za rok 2021. Zastupitelstvo obce Těšetice nezjistilo, že by 
účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a 
poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 13/3/2022 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 14 

Rozpočtové opatření č. 2/2022 
Místostarosta předložil rozpočtové opatření k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 14/3/2022 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022 v předloženém znění. 

 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 14/3/2022 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 15 
Hospodaření obce Těšetice k 30.4.2022 
Místostarosta předložil hospodaření obce k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 15/3/2022 
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce Těšetice k 30.4.2022. 

 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 15/3/2022 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 16 
Obecně závazná vyhláška obce Těšetice o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
Místostarosta předložil obecně závaznou vyhlášku k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 16/3/2022 
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Těšetice o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství v předloženém znění s účinností od 1.6.2022. 

 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 16/3/2022 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 17 
Zrušení pronájmu VÚZ – TS Single z.s. 
Místostarosta uvedl bod dle podkladu.  
 
Usnesení č. 17/3/2022 
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost TS Single z.s. o zrušení pronájmu sálu a ruší usnesení ZO č. 20/8/2021. 

 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 17/3/2022 bylo schváleno. 



 
 
Bod č. 18 
Změna sídla spolku TJ Těšetice a volba nového výkonného výboru 
Místostarosta předložil informaci k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 18/3/2022 
Zastupitelstvo bere na vědomí změnu sídla spolku TJ Těšetice a změnu ve výkonném výboru TJ Těšetice dle 
předložené informace. 

 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 18/3/2022 bylo schváleno. 
 
Bod č. 19 
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Těšetice pro volební období 2022 - 2026 
Místostarosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 19/3/2022 
Zastupitelstvo stanovuje počet členů zastupitelstva obce Těšetice pro volební období 2022 – 2026 v počtu 7 
členů. 

 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 19/3/2022 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 20 
Kupní smlouva – parc.č. 179/42 (I.R. a L.R.) 
Místostarosta předložil smlouvu k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 20/3/2022 
Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu s kupujícími Iva Rohovská a Ing. Lukáš Rohovský, parc.č. 179/42, cena 
celkem 248.050,- Kč, v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 20/3/2022 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 21 
Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330064071/003-GPM (EG.D., a.s.) 
Místostarosta předložil smlouvu k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 21/3/2022 
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330064071/003-GPM se společností 
EG.D., a.s. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 21/3/2022 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 22 
Žádost o stanovisko k návrhu odkupu části pozemku 
Místostarosta předložil žádost k nahlédnutí. 



 
Usnesení č. 22/3/2022 
Zastupitelstvo schvaluje žádost o odkup části pozemku parc.č. 4295 a 4142/1 v rozsahu 25 m2 pro 
připravovaný projekt „Těšetice, kabel VN, nová TS U Koupaliště“ a pověřuje starostu k přípravě geometrického 
plánu a znaleckého posudku na cenu. 

 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 22/3/2022 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 23 
Smlouva č.: ZN-001030069467/001-DURP o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (EG.D., a.s.) 
Místostarosta předložil smlouvu k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 23/3/2022 
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: ZN-001030069467/001-
DURP se společností EG.D., a.s. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 
Hlasování:  pro –6,               proti – 0,          zdržel se – 0    
Usnesení č. 23/3/2022 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 24 
Žádost o povolení komunikačního připojení – sjezdu na místní komunikaci a žádost o povolení zpevnění 
obecní komunikace na parcele č. 3997 (J.S.) 
Místostarosta předložil žádost k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 24/3/2022 
Zastupitelstvo schvaluje žádost o povolení komunikačního připojení – sjezdu na místní komunikaci z parc.č. 
4026/1 na parc.č. 3996/1 a 3997 a zpevnění obecní komunikace na parc.č. 3997 dle žádosti za podmínky 
vybudování zpevněné komunikace na náklady žadatele. Zpevněná komunikace bude splňovat podmínky 
příslušného stavebního úřadu a Policie ČR k vybudování zpevněné komunikace. Žadatel doloží kladné 
stanovisko obou orgánů o splnění podmínek a předloží potvrzení, že recyklát neobsahuje dehet. Zpevněná 
komunikace bude vybudována před zahájením stavebních prací na stavebním místě na parc.č. 4026/1. 

 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0   
Usnesení č. 24/3/2022 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 25 
Diskuse 
 
Mgr. Bezrouková – před sklepem u Růžičků je obecní pozemek, který je třeba posekat.  
Dále se ptá na situaci našich financí u SBERBANK.CZ. 
Ing. Veselá – informuje o tom, že obec postupuje dle pokynu jmenované likvidační správkyně a je přihlášena 
k pohledávce, kterou má u banky. 
Mgr. Bezrouková má dotaz na bezplatné půjčování kontejnerů občanům obce a jak je to s dopravou. 
Starosta odpovídá, že kontejnery bezplatně občanům obce půjčujeme, ale dopravu si musí každý zajistit a 
uhradit sám. 
Pan Beleš informuje, že na Bantické ulici naproti domu paní Smrčkové se splavuje při dešti hlína, bylo by 
dobré umístit obrubníky nebo palisádu, aby zabránila vyplavování hlíny na chodník.  
Starosta zjistil od Povodí Moravy informace o tom, že bude v co nejbližší době probíhat čištění koryta směrem 



od mostu ke koupališti a bude také probíhat sečení trávy.  
Starosta také informoval o množství vytříděného odpadu dle podkladů od firmy EKO-KOM. 
Dále předložil nabídky na opravu a rozšíření obecního rozhlasu, obě nabídky jsou v cenové relaci do 120.000,- 
Kč včetně DPH a zvažuje se, která bude lepší. 
Ing. Veselá informuje o tom, že obec získala od JMK neinvestiční dotaci na vybavení obecní knihovny novými 
regály a nábytkem ve výši 35.000,- Kč. Investiční dotace od JMK na vybudováni přístupové plochy k novému 
OÚ je zatím v jednání. 
 
Příští zastupitelstvo se bude konat v pátek 15.7. 2022 v 16.00 hod.  

 

 
Místostarosta ukončil zasedání zastupitelstva po projednání všech bodů programu v 16:50 hodin. 

 

 
V Těšeticích dne 20.5.2022 

 

 

 

 
------------------------------                                       ------------------------------------------------------------------------------------- 
      Pavel Worbis                                                                                    ověřovatelé zápisu 
      starosta obce 
 
 


