
Z Á P I S 

o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2022, 

konaného dne 10.6.2022 v Těšeticích 

 
Starosta obce zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2022 (dále jen „zastupitelstvo“) 
v 16.00 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 6 - 8, bod 9 bude diskuse. 
 

6. Žádost o podporu obce při pořádání Memoriálu Jaroslava Prokeše 
7. Rozpočtové opatření č. 3/2022 
8. „Zpomalovací retardéry Těšetice“ – sdělení 
9. Diskuse 

 

 
Zasedání je přítomno 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 
Přítomni: Pavel Worbis, Vilém Jelen, Vincent Beleš, Ing. Iva Valentová, Mgr. Jana Bezrouková 
Omluveni: Ing. Zdeněk Nekula, Jana Ryšavá 
Nepřítomni: Ing. Zdeněk Nekula, Jana Ryšavá  
Hosté: Ing. Radmila Veselá 
 
Zapisovatelem byla jmenována Ing. Radmila Veselá. 
 
 
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 – 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. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Přístupové plochy k OÚ Těšetice“ 
3. Smlouva o budoucí darovací smlouvě (Ing. Dufek) 
4. Žádost o uložení elektrického kabelu (M.B.) 
5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu  



6. Žádost o podporu obce při pořádání Memoriálu Jaroslava Prokeše 
7. Rozpočtové opatření č. 3/2022 
8. „Zpomalovací retardéry Těšetice“ - sdělení 
9. Diskuse 

 
 
Starosta dal hlasovat o navrženém programu. 

 
Usnesení  č. 1/4/2022 
Zastupitelstvo   s c h v a l u j e   navržený program zasedání zastupitelstva. 

 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/4/2022 bylo schváleno. 

 

 

 
Bod č. 2 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Přístupové plochy k OÚ Těšetice“ (COLAS) 
Starosta předložil dodatek č. 1 k projednání. 

 
Usnesení č. 2/4/2022 
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Přístupové plochy k OÚ Těšetice“ s firmou COLAS CZ, 
a.s. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 2/4/2022 bylo schváleno. 

 

 
 
Bod č. 3 
Smlouva o budoucí darovací smlouvě (Ing. Dufek) 
Starosta předložil smlouvu k projednání. 

 
Usnesení č. 3/4/2022 
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí darovací smlouvě o převodu vlastnictví k nemovitostem s dárcem 
Ing. Tomášem Dufkem v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu za podmínky úplné výměny 
materiálu při výkopových pracích. 

 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 3/4/2022 bylo schváleno. 

 

 

 
Bod č. 4 
Žádost o uložení elektrického kabelu (M.B.) 
Starosta předložil žádost k projednání. Vincent Beleš oznamuje možný střet zájmů, jedná se o syna.  

 
Usnesení č. 4/4/2022 
Zastupitelstvo schvaluje žádost Ing. Marka Beleše o uložení elektrického kabelu na parc. č. 3103 a parc. č. 
3249 za podmínky uvedení obecního pozemku do původního stavu. 
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Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0 
Usnesení č. 4/4/2022 bylo schváleno. 
 

 
Bod č. 5 
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK „Vybavení obecní knihovny“ 
Starosta předložil smlouvu k projednání. 
 
Usnesení č. 5/4/2022 
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK „Vybavení obecní knihovny“ 
v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0, zdržel se – 0    
Usnesení č. 5/4/2022 bylo schváleno. 

 
 
Bod č. 6 
Žádost o podporu obce při pořádání Memoriálu Jaroslava Prokeše 
Starosta předložil žádost k projednání. 

 
Usnesení č. 6/4/2022 
Zastupitelstvo schvaluje pro TJ Těšetice bezplatné poskytnutí sportovního areálu včetně budovy (1.NP a 2:NP) 
a energií, party stanu a reproduktoru s mikrofonem a dále schvaluje poskytnutí částky max. 3.000,- Kč na 
nákup pohárů pro mužstva při příležitosti konání Memoriálu Jaroslava Prokeše dne 23.7.2022. 

 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 6/4/2022 bylo schváleno. 
 
 
 
Bod č. 7 
Rozpočtové opatření č. 3/2022 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předal slovo Ing. Veselé k vysvětlení jednotlivých bodů v rozpočtovém 
opatření. 
 
Usnesení č. 7/4/2022 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022 v předloženém znění. 
 

 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 7/4/2022 bylo schváleno. 

 
 
Bod č. 8 
„Zpomalovací retardéry Těšetice“ - sdělení 
Starosta předložil odpovědi na žádost o zpomalovací retardéry. 
 
Usnesení č. 8/4/2022 
Zastupitelstvo bere na vědomí sdělení krajského ředitelství Police České republiky JMK a Správy a údržby silnic 
JMK o tom, že žádost o zpomalovací retardéry na ulici Bantická byla zamítnuta.  

 



Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 8/4/2022 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 9 
Diskuse 
Starosta informuje zastupitele o konání Valné hromady Vodárenské akciové společnosti dne 21.6.2022              
a o tom, že téhož dne se koná školení vidimace a legalizace pro obě pracovnice obecního úřadu a bude tedy 
obecní úřad uzavřen. 
 
 
Ing. Valentová má dotaz na obecní vyhlášku kvůli dodržování nedělního klidu, brzy ráno občané sekají trávu     
a řežou dřevo. Pokud není vyhláška, tak alespoň dát do Zpravodaje prosbu o ohleduplnost.  
 
 

 
Starosta informoval zastupitele o konání příštího zastupitelstva obce v pátek 15.7.2022 v 16.00 hod. 

 

 
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva po projednání všech bodů programu v 16:30 hodin. 

 

 

 
V Těšeticích dne 10.6.2022 

 

 

 

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

 


