
Z Á P I S 

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2021, 

konaného dne 28.7. 2021 v Těšeticích 

 
Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2021 (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 18 - 22, bod 23 bude diskuse. 
 

18. Vyřazení pozemků 2021_07 
19. Žádost o souhlas se stavbou (M.B. a Š.S.) 
20. Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v roce 2021 
(Ministerstvo životního prostředí) 
21. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330061883/002-GPM (EG.D, a.s.) 
22. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330059196/001-GPM (EG.D, a.s.) 
23. Diskuse 

 

 
Zasedání jsou přítomni 4 členové zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 
Přítomni: Ing. Zdeněk Nekula, Vilém Jelen, Pavel Worbis, Vincent Beleš 
Omluveni: Mgr. Jana Bezrouková, Ing. Iva Valentová, Jana Ryšavá  
Nepřítomni:   
Hosté: Žaneta Žiačková  
 
Zapisovatelem byla jmenována Žaneta Žiačková. 
 
 
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu dnešního zasedání 
zastupitelstva obce. 
Navrženi byli Pavel Worbis 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 
Pavla Worbise a Vincenta Beleše. 
 
Hlasování:  pro – 4,  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. Hospodaření obce Těšetice k 31.5.2021 a 30.6.2021 



3. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK0718117/21/OKH 
(vybavení nového obecního úřadu) 

4. Darovací smlouva (likvidace následků tornáda ze dne 24.6.2021) 
5. Darovací smlouva (charitní záchranná síť) 
6. Aktuální informace o soudním sporu ve věci parc.č. 363/3 a odstraňování černých staveb 

na této obecní cestě 
7. Stanovisko místních spolků k žádosti o pronájem hospody na fotbalovém hřišti (Zdeněk 

Koudela) 
8. Sdělení k dělení pozemků – GP č. 770-1393/2019, 795-638/2020, 813-265/2021 (stavební 

úřad Prosiměřice) 
9. Žádost o odkoupení části pozemku – parc.č. 4235 (V.J. a P.J.) 
10. Žádost o pronájem pozemku – parc.č. 3284/1 (M.B.) 
11. Žádost o posunutí termínu realizace místní komunikace ke Královské – III. Etapa 

(VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.) 
12. Rozpočtové opatření č. 4/2021 
13. Souhlas s umístěním provozovny mobilní pošty (Česká pošta, s.p.) 
14. Směrnice č. 1/2021 pro nakládání s osobními údaji pro obec Těšetice 
15. Obecní kronika – rok 2017 
16. Žádost o užívání obecní studny (D.J.) 
17. Žádost o souhlas se stavebním záměrem – stavba vodovodní přípojky (M.B.) 
18. Vyřazení pozemků 2021_07 

            19. Žádost o souhlas se stavbou (M.B. a Š.S.) 
   20. Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v                   

roce 2021 (Ministerstvo životního prostředí) 
   21. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330061883/002-GPM (EG.D, a.s.) 
   22. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330059196/001-GPM (EG.D, a.s.) 
   23. Diskuse 

 
 
Starosta dal hlasovat o navrženém programu. 

 
Usnesení  č. 1/5/2021 
Zastupitelstvo   s c h v a l u j e   navržený program zasedání zastupitelstva. 

 
Hlasování:  pro – 4,  proti – 0,  zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/5/2021 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 2 
Hospodaření obce Těšetice k 31.5.2021 a 30.6.2021 

Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil zprávu o hospodaření obce k nahlédnutí. Informoval, že náklady 
jídelny u potravin klesly pod 24,- Kč/oběd. Úvěry obce jsou nyní pod 20 mil. Kč. 

 
Usnesení č. 2/5/2021 
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce Těšetice k 31.5.2021 a 30.6.2021. 

 
Hlasování:  pro – 4,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 2/5/2021 bylo schváleno. 

 

 
 

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


Bod č. 3 
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK0718117/21/OKH (vybavení nového 
obecního úřadu) 
Starosta předložil smlouvu k nahlédnutí a informoval o tom, že bylo požádáno o 500.000,- Kč, ale částka byla 
snížena o 20%. Poděkování JMK za 400.000,- Kč. 
 
Usnesení č. 3/5/2021 
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 
JMK0718117/21/OKH s Jihomoravským krajem v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 
 
Hlasování:  pro – 4,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 3/5/2021 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 4 
Darovací smlouva (likvidace následků tornáda ze dne 24.6.2021) 
Starosta předložil darovací smlouvu k nahlédnutí a informoval zastupitelstvo o tom, že na pomoc obcím na 
Břeclavsku a Hodonínsku, které byly zasaženy tornádem, byla zaslána částka ve výši 20.000,- Kč.  

 
Usnesení č. 4/5/2021 
Zastupitelstvo bere na vědomí darovací smlouvu na účel „Likvidace následků a obnova území Jihomoravského 
kraje postiženého dne 24.6.2021 extrémními bouřkami, tornádem nebo krupobitím“ s obdarovaným 
Jihomoravským krajem. 

 
Hlasování:  pro – 4,  proti – 0,  zdržel se – 0 
Usnesení č. 4/5/2021 bylo schváleno. 
 

 
Bod č. 5 
Darovací smlouva (charitní záchranná síť) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil darovací smlouvu k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 5/5/2021 
Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu pro účel Oblastní charity Znojmo – na Charitní záchrannou síť           
s obdarovaným Diecézní charita Brno v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 
Hlasování:  pro – 4,  proti – 0, zdržel se – 0    
Usnesení č. 5/5/2021 bylo schváleno. 

 
 
Bod č. 6 
Aktuální informace o soudním sporu ve věci parc.č. 363/3 a odstraňování černých staveb na této obecní 
cestě 
Starosta sdělil zastupitelstvu, že další jednání u Okresního soudu ve Znojmě se bude konat ve středu 11. srpna 
2021 ve 12.30 hod. 

 
Usnesení č. 6/5/2021 
Zastupitelstvo bere na vědomí aktuální informace o soudním sporu ve věci parc.č. 363/3 a odstraňování 
černých staveb na této obecní cestě. 
 

 



Hlasování:  pro – 4,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 6/5/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 7 
Stanovisko místních spolků k žádosti o dlouhodobý pronájem hospody na fotbalovém hřišti (Zdeněk 
Koudela) 
Starosta předložil stanoviska místních spolků k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 7/5/2021 
Zastupitelstvo bere na vědomí stanovisko místních spolků k žádosti o dlouhodobý pronájem hospody              
na fotbalovém hřišti panem Zdeňkem Koudelou a zamítá jeho žádost o dlouhodobý pronájem hospody          
na fotbalovém hřišti. 

 
Hlasování:  pro – 4,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 7/5/2021 bylo schváleno. 

 
 
Bod č. 8 
Sdělení k dělení pozemků – GP č. 770-1393/2019, 795-638/2020, 813-265/2021 (Stavební úřad Prosiměřice) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a sdělil zastupitelstvu o jaké pozemky se jedná (chodník „Hlavní ulice“, 
chodník „Bantická“ a u stavby manželů Vlkových). 
 
Usnesení č. 8/5/2021 
Zastupitelstvo bere na vědomí sdělení Úřadu městyse Prosiměřice, stavebního úřadu I. stupně k dělení 
pozemků – GP č. 770-1393/2019, 795-638/2020, 813-265/2021.  

 
Hlasování:  pro – 4,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 8/5/2021 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 9 
Žádost o odkoupení části pozemku – parc.č. 4235 (V.J. a P.J.) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil žádost k nahlédnutí. 
Pan Jelen oznamuje, že se jedná o syna a snachu a upozorňuje na možný střet zájmů. 
 
Usnesení č. 9/5/2021 
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost pana Viléma Jelena a Petry Jelenové o odkoupení části obecního 
pozemku – parc.č. 4235 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu k přípravě geometrického plánu. 
 
Hlasování:  pro – 4,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 9/5/2021 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 10 
Žádost o pronájem pozemku – parc.č. 3284/1 (M.B.) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil žádost k nahlédnutí. 
Pan Beleš oznamuje, že se jedná o syna a upozorňuje na možný střet zájmů. 
 
 
 



Usnesení č. 10/5/2021 
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost Ing. Marka Beleše o pronájem pozemku – parc.č. 3284/1 a schvaluje 
záměr pronájmu parc.č. 3284/1 v předloženém znění. 

 
Hlasování:  pro – 4,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 10/5/2021 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 11 
Žádost o posunutí termínu realizace místní komunikace ke Královské – III. etapa (VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 
SPOLEČNOST, a.s.) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil žádost k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 11/5/2021 
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. o posunutí 
termínu realizace místní komunikace ke Královské – III. etapa a schvaluje realizaci místní komunikace               
ke Královské – III. etapa až po provedení rekonstrukce vodovodu v dané lokalitě.  
 
Hlasování:  pro – 4,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 11/5/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 12 
Rozpočtové opatření č. 4/2021 
Starosta předložil rozpočtové opatření k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 12/5/2021 
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2021 v předloženém znění. 
 
Hlasování:  pro – 4,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 12/5/2021 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 13 
Souhlas s umístěním provozovny mobilní pošty (Česká pošta, s.p.) 
Starosta sdělil, že provozovna mobilní pošty bude jezdit do Těšetic 1x týdně před kulturní dům a občané si 
budou moci vyřídit základní poštovní služby. 
 
Usnesení č. 13/5/2021 
Zastupitelstvo schvaluje umístění mobilní provozovny České pošty, s.p. na parc.č. 179/1 a zajištění připojení 
přívodu elektrické energie na náklady obce Těšetice. 
 
Hlasování:  pro – 4,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 13/5/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 14 
Směrnice č. 1/2021 pro nakládání s osobními údaji pro obec Těšetice 
Starosta předložil Směrnici č. 1/2021 k nahlédnutí. 
 
 
 



Usnesení č. 14/5/2021 
Zastupitelstvo schvaluje Směrnici č. 1/2021 pro nakládání s osobními údaji pro obec Těšetice v předloženém 
znění. 
 
Hlasování:  pro – 4,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 14/5/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 15 
Obecní kronika – rok 2017 
Starosta předložil zastupitelstvu doplněný text zápisu do obecní kroniky za rok 2017. 
 
Usnesení č. 15/5/2021 
Zastupitelstvo schvaluje text zápisu do obecní kroniky za rok 2017 v předloženém znění, zápis provede 
kronikář pan Václav Tkadlec. 
 
Hlasování:  pro – 4,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 15/5/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 16 
Žádost o užívání obecní studny (D.J.) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil žádost k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 16/5/2021 
Zastupitelstvo schvaluje žádost pana Daniela Jírů o užívání obecní studny vedle RD č.p. 91 za podmínky,          
že žadatel: 
- na své náklady vyčistí tuto studnu 
- na své náklady vybuduje vodovodní zařízení, které bude využívat pro své účely 
- v případě nedostatku vody nebude užívat obecní studnu 
- za užívání studny bude platit 500,- Kč/rok. 

 
Hlasování:  pro – 4,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 16/5/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 17 
Žádost o souhlas se stavebním záměrem – stavba vodovodní přípojky (M.B.) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil žádost k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 17/5/2021 
Zastupitelstvo schvaluje stavební záměr – stavba vodovodní přípojky přes pozemek obce parc.č. 4049                
v předloženém znění, investoři – Bauerová Martina, Nekula Miroslav, Šťáva Robert, Šťávová Marie,        
Vyklický Leoš. 

 
Hlasování:  pro – 4,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 17/5/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 18 
Vyřazení pozemků 2021_07 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil seznam vyřazených pozemků k nahlédnutí. 



 
Usnesení č. 18/5/2021 
Zastupitelstvo schvaluje Vyřazení pozemků 2021_07 v předloženém znění. 

 

Hlasování:  pro – 4,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 18/5/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 19 
Žádost o souhlas se stavbou (M.B. a Š.S.) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil žádost k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 19/5/2021 
Zastupitelstvo schvaluje Žádost o souhlas se stavbou a Žádost o souhlas napojení garáže na místní komunikaci 
pana Miloše Blechy a paní Šárky Sovové, zastoupené na základě plné moci paní Hanou Jelínkovou v 
předloženém znění – napojení na místní komunikaci přes pozemky obce Těšetice parc.č. 28 a 4227 za 
podmínky respektování schváleného energetického díla „Těšetice, rozšíření kNN 8RD Ing. Dufek“ společnosti 
EG.D, a.s. 
 
Hlasování:  pro – 4,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 19/5/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 20 
Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v roce 2021 (Ministerstvo 
životního prostředí) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků k nahlédnutí. 
MŽP schválilo částku 239.759,- Kč tj. 100 % z žádosti o dotaci. 
 
Usnesení č. 20/5/2021 
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu péče o 
krajinu v roce 2021 – Podprogramu pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí pro obec 
Těšetice vydaného Ministerstvem životního prostředí. 
 
Hlasování:  pro – 4,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 20/5/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 21 
Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330061883/002-GPM (EG.D, a.s.) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil smlouvu k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 21/5/2021 
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330061883/002-GPM se společností 
EG.D, a.s. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 
Hlasování:  pro – 4,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 21/5/2021 bylo schváleno. 
 
 
 
 



Bod č. 22 
Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330059196/001-GPM (EG.D, a.s.) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil smlouvu k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 22/5/2021 
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330059196/001-GPM se společností 
EG.D, a.s. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 
Hlasování:  pro – 4,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 22/5/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 23 
Diskuse 
Pan Worbis: Oznámil, že v sobotu 31.7.2021 se bude konat Traktoriáda. 
Dále informoval zastupitelstvo o tom, že dobrovolní hasiči z Těšetic pomáhali v  obcích, kde bylo po zasažení 
tornádem potřeba. JMK dále žádal o pomoc při demolicích, nabídli jsme také pomoc, ale potřebovali jen auta 
s cisternou. 
 

 
Starosta informoval zastupitele o konání příštího zastupitelstva obce ve středu 8. 9. 2021 v 18.00 hod. 

 

 
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva po projednání všech bodů programu v 18:40 hodin. 

 

 

 
V Těšeticích dne 28.7.2021 

 

 

 

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

 


