
Z Á P I S 

o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2021, 

konaného dne 8.9.2021 v Těšeticích 

 
Starosta obce zahájil 6. 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 19 - 25, bod 26 bude diskuse. 
 

19. Záměr na prodej použité zámkové dlažby 
20. Záměr na prodej dřeva 
21. Zvýšení bezpečnosti provozu – úprava dopravního značení vč. retardérů (ulice ke hřišti) 
22. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci (Obec Blatnička) 
23. Smlouva č. ZN-001030066882/002-ZMES o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas 
se stavebním záměrem na stavbu „Těšetice, rozšíření kNN Masarovič Ivan“ (E.GD, a.s.) 
24. Žádost o poskytnutí daru a vstup do spolku NAŠE ODPADKY, z.s. 
25. Žádost o povolení obnovy větracího komínu do sklepa (P.S.) 
26. Diskuse 
 
Zasedání je přítomno 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 

 
Přítomni: Ing. Zdeněk Nekula, Vilém Jelen, Pavel Worbis, Vincent Beleš, Jana Ryšavá, Ing. Iva Valentová 
(dostavila se v 18.05 hod.) 

 
Omluveni: Mgr. Jana Bezrouková 
Nepřítomni:  
Hosté: Žaneta Žiačková, Roman Arbeiter  
 
Zapisovatelem byla jmenována Žaneta Žiačková. 
 
 
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. Záměr prodeje pozemku parc.č. 3134/2 
3. Žádost o odkoupení části parc.č. 60/1 (J.P. a A.P.) 
4. Dohoda o převzetí závazku (převzetí investorství) ke stavbě „Těšetice – rozšíření vodovodu 

řad „I“ – ul. Ke Hřbitovu“ (Vodovody a kanalizace Znojemsko) 
5. Smlouva o poskytnutí dotace (investičního transferu) ke stavbě „Těšetice – rozšíření 

vodovodu řad „I“ – ul. Ke Hřbitovu“ (Vodovody a kanalizace Znojemsko) 
6. Dohoda o převzetí závazku (převzetí investorství) ke stavbě „Těšetice – rozšíření splaškové 

kanalizace – stoka „BB“ – ul. Ke Hřbitovu“ (Vodovody a kanalizace Znojemsko) 
7. Smlouva o poskytnutí dotace (investičního transferu) ke stavbě „Těšetice – rozšíření 

splaškové kanalizace – stoka „BB“ – ul. Ke Hřbitovu“ (Vodovody a kanalizace Znojemsko) 
8. Smlouva o budoucí darovací smlouvě o převodu vlastnictví k nemovitostem – ke stavbě 

„VÝSTAVBA VODOVODU A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PRO RODINNÉ DOMKY – 10 RD 
Těšetice“ (budoucí dárce a investor Joka Prosiměřice s.r.o.) 

9. Žádost o souhlas vlastníka dotčeného pozemku s provedením stavby „TĚŠETICE – 
REKONSTRUKCE VODOVODU – ULICE KE KRÁLOVSKÉ“ (investor VODOVODY A KANALIZACE 
ZNOJEMSKO) 

10. Žádost o souhlas vlastníka dotčeného pozemku s provedením stavby „TĚŠETICE – IS PRO RD 
– LOKALITA NOVOSADY - VODOVOD“ (investor F.J.) 

11. Smlouva o budoucí darovací smlouvě o převodu vlastnictví k nemovitostem – ke stavbě 
„TĚŠETICE – IS PRO RD – LOKALITA NOVOSADY - VODOVOD“ (budoucí dárce a investor F.J.) 

12. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 100/2021 – parc.č. 
4141 (Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) 

13. Návrh na smírné vyřešení sporu uzavřením dohody o věcném břemenu užívání – parc.č. 
363/3 (žalobci J.K. a P.K. zastoupení JUDr. Zuzanou Pechtorovou) 

14. Návrh na smírné vyřešení sporu – parc.č. 363/3 (obec Těšetice) 
15. Souhlas se stavbou – dodatečné povolení na hospodářský objekt s garáží (F.P. a L.P.) 
16. Nájemní smlouva – parc.č. 3284/1 (M.B.) 
17. Žádost o odkoupení pozemku – parc.č. 299/28 (L.V. a P.V.) 
18. Rozpočtové opatření č. 5/2021 
19. Záměr na prodej použité zámkové dlažby 
20. Záměr na prodej dřeva 
21. Zvýšení bezpečnosti provozu – úprava dopravního značení vč. retardérů (ulice ke hřišti) 
22. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci (Obec Blatnička) 
23. Smlouva č. ZN-001030066882/002-ZMES o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

souhlas se stavebním záměrem na stavbu „Těšetice, rozšíření kNN Masarovič Ivan“ (E.GD, 
a.s.) 

24. Žádost o poskytnutí daru a vstup do spolku NAŠE ODPADKY, z.s. 
25. Žádost o povolení obnovy větracího komínu do sklepa (P.S.) 
26. Diskuse 

 
Starosta dal hlasovat o navrženém programu. 

 
Usnesení  č. 1/6/2021 
Zastupitelstvo   s c h v a l u j e   navržený program zasedání zastupitelstva. 

 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/6/2021 bylo schváleno. 
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V 18.05 hod. se dostavila Ing. Iva Valentová. 

 
Pan starosta vyhlásil přestávku a všichni členové zastupitelstva společně s panem Arbeiterem šli na obhlídku 
nových bytů umístěných vedle Víceúčelového zařízení – kulturního domu. V 18.45 hod. se opět pokračovalo 
v zasedání. 

 
 
Bod č. 2 
Záměr prodeje pozemku parc.č. 3134/2 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil záměr k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 2/6/2021 
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje parc.č. 3134/2 o výměře 55 m2 v předloženém znění. 

 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 2/6/2021 bylo schváleno. 

 
 
Bod č. 3 
Žádost o odkoupení části parc.č. 60/1 (J.P. a A.P.) 
Starosta předložil žádost k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 3/6/2021 
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost manželů Josefa Prokeše a Anny Prokešové o odkoupení části parc.č. 
60/1 a pověřuje starostu k přípravě geometrického plánu a znaleckého posudku na cenu. 
 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 3/6/2021 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 4 
Dohoda o převzetí závazku (převzetí investorství) ke stavbě „Těšetice – rozšíření vodovodu řad „I“ – ul. Ke 
Hřbitovu“ (Vodovody a kanalizace Znojemsko) 
Starosta předložil dohodu k nahlédnutí a vysvětlil zastupitelstvu následný postup. 
 
Usnesení č. 4/6/2021 
Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o převzetí závazku (převzetí investorství) ke stavbě „Těšetice – rozšíření 
vodovodu řad „I“ – ul. Ke Hřbitovu“ s dobrovolným svazkem obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko 
v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

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

Usnesení č. 4/6/2021 bylo schváleno. 
 

 
Bod č. 5 
Smlouva o poskytnutí dotace (investičního transferu) ke stavbě „Těšetice – rozšíření vodovodu řad „I“ – ul. 
Ke Hřbitovu“ (Vodovody a kanalizace Znojemsko) 
Starosta předložil smlouvu k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 5/6/2021 
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace (investičního transferu) ve výši 2.000.000,- Kč ke stavbě 



„Těšetice – rozšíření vodovodu řad „I“ – ul. Ke Hřbitovu“ s dobrovolným svazkem obcí Vodovody a kanalizace 
Znojemsko v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0, zdržel se – 0    
Usnesení č. 5/6/2021 bylo schváleno. 

 
 
Bod č. 6 
Dohoda o převzetí závazku (převzetí investorství) ke stavbě „Těšetice – rozšíření splaškové kanalizace – 
stoka „BB“ – ul. Ke Hřbitovu“ (Vodovody a kanalizace Znojemsko) 
Starosta předložil dohodu k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 6/6/2021 
Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o převzetí závazku (převzetí investorství) ke stavbě „Těšetice – rozšíření 
splaškové kanalizace – stoka „BB“ – ul. Ke Hřbitovu“ s dobrovolným svazkem obcí Vodovody a kanalizace 
Znojemsko v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 
  
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 6/6/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 7 
Smlouva o poskytnutí dotace (investičního transferu) ke stavbě „Těšetice – rozšíření splaškové kanalizace – 
stoka „BB“ – ul. Ke Hřbitovu“ (Vodovody a kanalizace Znojemsko) 
Starosta předložil smlouvu k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 7/6/2021 
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace (investičního transferu) ve výši 2.500.000,- Kč ke stavbě 
„Těšetice – rozšíření splaškové kanalizace – stoka „BB“ – ul. Ke Hřbitovu“ s dobrovolným svazkem obcí 
Vodovody a kanalizace Znojemsko v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 
 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 7/6/2021 bylo schváleno. 

 
 
Bod č. 8 
Smlouva o budoucí darovací smlouvě o převodu vlastnictví k nemovitostem – ke stavbě „VÝSTAVBA 
VODOVODU A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PRO RODINNÉ DOMKY – 10 RD Těšetice“ (budoucí dárce a investor 
Joka Prosiměřice s.r.o.) 
Starosta předložil smlouvu k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 8/6/2021 
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí darovací smlouvě o převodu vlastnictví k nemovitostem – ke 
stavbě „VÝSTAVBA VODOVODU A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PRO RODINNÉ DOMKY – 10 RD Těšetice“ s 
budoucím dárcem a investorem Joka Prosiměřice s.r.o. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 8/6/2021 bylo schváleno. 

 

 

 



Bod č. 9 
Žádost o souhlas vlastníka dotčeného pozemku s provedením stavby „TĚŠETICE – REKONSTRUKCE 
VODOVODU – ULICE KE KRÁLOVSKÉ“ (investor VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO) 
Starosta předložil žádost k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 9/6/2021 
Zastupitelstvo schvaluje provedení stavby „TĚŠETICE – REKONSTRUKCE VODOVODU – ULICE KE KRÁLOVSKÉ“ 
na náklady investora VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO na pozemcích obce Těšetice parc.č. 3997, 
3996/1, 4050, 4049, 3998, 4021 a 4108. 
 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 9/6/2021 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 10 
Žádost o souhlas vlastníka dotčeného pozemku s provedením stavby „TĚŠETICE – IS PRO RD – LOKALITA 
NOVOSADY - VODOVOD“ (investor F.J.) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil žádost k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 10/6/2021 
Zastupitelstvo schvaluje provedení stavby „TĚŠETICE – IS PRO RD – LOKALITA NOVOSADY - VODOVOD“ na 
náklady investora Františka Jančury na pozemcích obce Těšetice parc.č. 3997 a 3996/1. 
 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 10/6/2021 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 11 
Smlouva o budoucí darovací smlouvě o převodu vlastnictví k nemovitostem – ke stavbě „TĚŠETICE – IS PRO 
RD – LOKALITA NOVOSADY - VODOVOD“ (budoucí dárce a investor F.J.) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil smlouvu k nahlédnutí. 

 
Usnesení č. 11/6/2021 
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí darovací smlouvě o převodu vlastnictví k nemovitostem – ke 
stavbě „TĚŠETICE – IS PRO RD – LOKALITA NOVOSADY - VODOVOD“ s budoucím dárcem a investorem 
Františkem Jančurou v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 
 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 11/6/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 12 
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 100/2021 – parc.č. 4141 (Česká 
republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil smlouvu k nahlédnutí. 

 
Usnesení č. 12/6/2021 
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 100/2021 – 
parc.č. 4141 s převodcem Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 



Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 12/6/2021 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 13 
Návrh na smírné vyřešení sporu uzavřením dohody o věcném břemenu užívání – parc.č. 363/3 (žalobci J.K. 
a P.K. zastoupení JUDr. Zuzanou Pechtorovou) 
Starosta informoval zastupitelstvo o tom, že proběhlo 2. jednání u soudu. Svědci vypovídali dle skutečnosti          
a svou výpovědí de facto rozporovali tvrzení manželů Kocmánkových, že podél jejich domu nikdy nevedla 
veřejně užívaná cesta. 
Paní ředitelka z Katastrálního úřadu ve Znojmě potvrdila, že v roce 2012 jak manželé Kocmánkovi, tak 
zástupce obce odsouhlasili hranice pozemku, tak jak jsou nyní zapsané v katastru nemovitostí, tzn. že 
pozemek ode zdi domu manželů Kocmánkových po zeď hospodářské budovy manželů Juřátkových je opravdu 
obecní. 
Paní Ryšavá se ptá, jestli už existuje soudní rozhodnutí, nebo nějaký zápis z jednání u soudu. 
Starosta odpovídá, že soud ještě nerozhodl, ale obec má k dispozici zápisy z obou jednání u soudu a předložil 
je zastupitelům k nahlédnutí, kteří si je postupně přečetli. 
Starosta dále sdělil, že manželům Kocmánkovým se nelíbí, že informuje o probíhajícím soudním sporu. Na 
druhou stranu zastupitelé mají právo na všechny informace a neví o žádném důvodu, proč by měl 
zastupitelstvu něco tajit. 
Paní Ryšavá navrhuje nejít smírnou cestu tímto způsobem a počkat na rozhodnutí soudu. 
Starosta vysvětluje, že je potřeba udělat krok ke smíru. Konzultoval s JUDr. Ivaniškinem otázku učinění kroku 
ke smíru. 
Starosta ukazuje na katastrální mapě a leteckém snímku, jak v časové ose od roku 1993 do roku 2020 
docházelo k postupnému a nedovolenému záboru obecní cesty na parc.č. 363/3 a navazující parc.č. 3312. 
Návrh na smír ze strany manželů Kocmánkových má 2 alternativy. Alternativa první by znamenala, že obec by 
sice byla vlastníkem, ale podél domu manželů Kocmánkových v šířce 3 m by měli výhradní užívání na 70 let a 
to bezplatně + další podmínky jako např. souhlas obce s legalizací jejich „černých“ staveb na obecní cestě. 
Alternativa druhá by znamenala, že obec by sice byla vlastníkem, ale podél domu manželů Kocmánkových 
v šířce cca 3,5 - 4 m by stejně jako u první alternativy měli výhradní užívání na 70 let a to bezplatně + stejné 
další podmínky jako např. souhlas obce s legalizací jejich „černých“ staveb na obecní cestě. 
Starosta vše pro názornost a přehlednost graficky vyznačil. Podotkl, že oba návrhy na smír by ve skutečnosti 
znamenaly, že ještě na další části obecní cesty na parc.č. 363/3 by všem ostatním občanům obce bylo 
znemožněno používání proti stávajícímu stavu. Ve stručnosti předložený návrh na smír by znamenal, že 
manželé Kocmánkovi zaberou další kus cesty. Rovněž v návrhu chybí, že by manželé Kocmánkovi uhradili obci 
náklady, které vyvolali podáním žaloby na obec. 
Pan Worbis sděluje, že byl poprvé u soudu, ne ze zvědavosti, ale protože ho hlavně zajímalo, kam vede toto 
soudní řízení. Vše vypovídá o tom, že tam ta cesta vždy byla. U soudu je však prezentována obec v zastoupení 
starosty jako obr, který jde proti utlačovaným Kocmánkovým. Má obavu, že to tak vidí i soudkyně.  
Starosta informuje, že soudkyně si předvolala paní ředitelku Katastrálního úřadu ve Znojmě, a ta hledala 
informace o pozemku až do roku 1910. Podle záznamu na katastru pan Pavel Kocmánek už v roce 1981 
potvrdil hranici podél zdi domu, ale nyní rozporuje svůj podpis. V roce 2012 opět potvrzeno, pozemek je 
obecní a v roce 2014 to nabylo právní moci. 
Starosta nakonec konstatoval, že pokud by postup manželů Kocmánkových prošel, tak by ostatní občané 
mohli také požadovat zábor obecních cest kolem svých domů v šířce až 4 metry a tím by došlo 
k zablokování průjezdnosti i průchodnosti velké části obce. 

 
Usnesení č. 13/6/2021 
Zastupitelstvo zamítá Návrh na smírné vyřešení sporu uzavřením dohody o věcném břemenu užívání části 
parc.č. 363/3 předložené žalobci Janou Kocmánkovou a Pavlem Kocmánkem zastoupení JUDr. Zuzanou 
Pechtorovou. 
 



 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 13/6/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 14 
Návrh na smírné vyřešení sporu – parc.č. 363/3 (obec Těšetice) 
Starosta připomíná, že žalobci tvrdí, že tam cesta nikdy nevedla. Svědci obou stran potvrdili, že tam cesta a 
bez překážek vždy byla. Pro vysvětlení starosta připomněl nakreslený postupný zábor cesty v časové ose a 
načrtnuté 2 varianty smíru, které spočívají ve větším záboru obecního pozemku (obecní cesty) než dosud. Obě 
varianty smíru jsou takové, že pozemek bude převeden manželům Kocmánkovým do výlučného užívání na 70 
let, bezplatně. Dále nechtějí uhradit obci náklady s tímto sporem spojené, obec soudní spor nevyvolala. 
Ing. Valentová se ptá, co na to říká náš právník. 
Paní Ryšavá se vyjádřila, že souhlasí se starostou a jeho předloženým návrhem na smír. 
Ing. Valentová se diví, že je tento pozemek v územním plánu veden jako cesta, a přitom to nemá žádnou váhu. 
Pan Beleš nesouhlasí s ústupkem 50 cm podél domu ani s úhradou jen 50 % nákladů. S ústupkem 50 cm 
souhlasí v případě úhrady celých soudních nákladů. 
Pan Worbis souhlasí s tím, aby na 50 cm podél domu byla ponechána dlažba kvůli zatékání vody, ale pozemek 
pod dlažbou ať zůstane obci. Ale s úhradou jen 50 % nákladů soudních výloh nesouhlasí. Pokud soud 
rozhodne, že jsme v právu, proč bychom měli hradit 50 % nákladů. Ať si to zaplatí žalobci celé. Potom to takto 
budou chtít i ostatní občané.  
Starosta říká, že předkládá znalecký posudek k cestě na parc.č. 363/3 od Ing. Veselého, který konstatoval, že 
stávající nedovolené stavební úpravy na této obecní cestě zásadně omezují její smysluplné využití, stavební 
úpravy naopak odtok vody komplikují a nelze očekávat žádnou velkou intenzitu pohybu lidí nebo vozidel.  
Pan Jelen se ptá, jestli se tam objeví značka zákaz vjezdu vozidlům nad 1,5 t. 
Starosta odpověděl, že na znamení smíru můžeme dát zákaz vjezdu vozidlům nad 3,5 t s dodatkovou tabulí 
mimo dopravní obsluhu.  
 
Usnesení č. 14/6/2021 
Zastupitelstvo bere na vědomí Znalecký posudek číslo 5075-105/21 vypracovaného Ing. Jaroslavem Veselým, 
znalcem jmenovaným rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně, a schvaluje zřízení věcného břemene 
užívání na parc.č. 363/3 pro manžele Janu Kocmánkovou a Pavla Kocmánka v míře nezbytné pro zajištění 
požadavku na eliminaci ohrožení proti zatékání vody pod jejich rodinný dům č.p. 54 na parc.č. 357 v šíři 
maximálně 50 cm podél hranice parc.č. 363/3 a 357 a to tak, aby nedocházelo k omezení průjezdnosti obecní 
cesty na parc.č. 363/3 a dále za podmínky, že manželé Jana Kocmánková a Pavel Kocmánek uhradí obci 
Těšetice minimálně 50% nákladů, které vznikly obci Těšetice podáním žaloby na obec Těšetice v soudním 
sporu, který je veden u Okresního soudu ve Znojmě pod spisovou značkou 7 C 213/2020.  

 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 1 (Worbis),  zdržel se – 0    
Usnesení č. 14/6/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 15 
Souhlas se stavbou – dodatečné povolení na hospodářský objekt s garáží (F.P. a L.P.) 
Starosta informuje o požadavku na dodatečné povolení se stavbou, i když nesousedí s obecními pozemky.  
 
Usnesení č. 15/6/2021. 
Zastupitelstvo souhlasí se stavbou – dodatečné povolení na hospodářský objekt s garáží na parc.č. 712/5 a 
712/34 investorů Filipa Pavky a Lenky Pavkové. 
 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 15/6/2021 bylo schváleno. 



Bod č. 16 
Nájemní smlouva – parc.č. 3284/1 (M.B.) 
Pan Beleš informuje o možném střetu zájmů. 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil nájemní smlouvu k nahlédnutí. 

 
Usnesení č. 16/6/2021 
Zastupitelstvo schvaluje nájemní smlouvu na parc.č. 3284/1 s nájemcem Ing. Markem Belešem 
v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 
 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 16/6/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 17 
Žádost o odkoupení pozemku – parc.č. 299/28 (L.V. a P.V.) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil žádost k nahlédnutí. Jedná se o pozemek o velikosti 170 m2. 
 
Usnesení č. 17/6/2021 
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost Lenky Votavové a Petra Votavy o odkoupení pozemku – parc.č. 299/28   
a pověřuje starostu k přípravě znaleckého posudku. 
 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 17/6/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 18 
Rozpočtové opatření č. 5/2021 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil rozpočtové opatření k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 18/6/2021 
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2021 v předloženém znění. 
 

Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 18/6/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 19 
Záměr na prodej použité zámkové dlažby 
Starosta informuje zastupitelstvo o tom, že 30 cm a 50 cm dlažby jsou již prodané, zámková dlažba zůstává. 
Záměr bude 15 dní viset a od 1.10.2021 začne prodej. Starosta předložil záměr k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 19/6/2021 
Zastupitelstvo schvaluje Záměr na prodej zámkové dlažby v předloženém znění. 
 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 19/6/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 20 
Záměr na prodej dřeva 
Starosta předložil záměr k nahlédnutí. Dále starosta sdělil, že byl upozorněn na zvyšující ceny dřeva a proto 
navrhuje zvýšení ceny. 



Usnesení č. 20/6/2021 
Zastupitelstvo schvaluje Záměr na prodej dřeva v předloženém znění. 
 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 20/6/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 21 
Zvýšení bezpečnosti provozu – úprava dopravního značení vč. retardérů (ulice ke hřišti) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a informuje o tom, že nejdříve provede průzkum mezi občany. 

 
Usnesení č. 21/6/2021 
Zastupitelstvo bere na vědomí návrh na Zvýšení bezpečnosti provozu – úpravu dopravního značení vč. 
retardérů v ulici ke hřišti a pověřuje starostu k provedení průzkumu mezi občany v této lokalitě 
k předloženému návrhu. 
 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 21/6/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 22 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci (Obec Blatnička) 
Starosta předložil dodatek smlouvy k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 22/6/2021 
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci s obcí Blatnička v předloženém znění a 
pověřuje starostu k podpisu. 
 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 22/6/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 23 
Smlouva č. ZN-001030066882/002-ZMES o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas se 
stavebním záměrem na stavbu „Těšetice, rozšíření kNN Masarovič Ivan“ (E.GD, a.s.) 
Starosta předložil smlouvu k nahlédnutí. 

 
Usnesení č. 23/6/2021 
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. ZN-001030066882/002-ZMES o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene se společností E.GD, a.s. v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu a souhlasí se stavebním 
záměrem na stavbu „Těšetice, rozšíření kNN Masarovič Ivan“ přes pozemky obce Těšetice parc.č. 3886 a 
3989/1 stavebníka E.GD, a.s. 

 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 23/6/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 24 
Žádost o poskytnutí daru a vstup do spolku NAŠE ODPADKY, z.s. 
Starosta předložil žádost k nahlédnutí. 
 



Usnesení č. 24/6/2021 
Zastupitelstvo zamítá žádost o poskytnutí finančního daru 4.500,- Kč a vstup do spolku NAŠE ODPADKY, z.s. 
 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 24/6/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 25 
Žádost o povolení obnovy větracího komínu do sklepa (P.S.) 
Starosta předložil žádost k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 25/6/2021 
Zastupitelstvo schvaluje provedení obnovy větracího komínu do sklepa vedoucího z parc.č. 77/1, a to na 
pozemku obce Těšetice parc.č. 4049 na náklady žadatele pana Petra Svobody za podmínky, že vyústění 
větracího komínu bude mimo vozovku a chodník. 
 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 25/6/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 26 
Diskuse 
Paní Ryšavá se ptá, jestli je posečený hřbitov. 
Starosta odpovídá, že se sekal minulý týden, ale může se posekat klidně znovu. 
Paní Ryšavá se ptá, jestli jsme zaznamenali, že musí být nová vyhláška o odpadech. 
Starosta odpovídá, že to víme a bude se o ní jednat na příštím zastupitelstvu. 
 
Ing. Valentová se ptá, jestli bude na podzim velkoobjemový kontejner. 
 
Pan Worbis odpovídá, že ho objedná na začátek listopadu.  
Dále informuje o tom, že příští čtvrtek se jede pro máju, v pátek se bude stavět, v sobotu posvícení. Bude 15 
párů. Po obci bude jako již tradičně chodit GALÁNKA. Večer zábava uvnitř sálu se skupinou HABAKUK. 
Začátkem října budou volby. 
V pátek 22. října bude Dýňová stezka. 
 
Paní Ryšavá se ptá, proč není i Vínová stezka. Mohl by se oslovit Spolek vinařů a udělat putování po sklepích. 
Starosta osloví Spolek vinařů. 
 
Ing. Valentová připomněla, že na jaře se řešilo, kam se budou vozit větve. Hromadí se v kaňonu. 
Starosta odpovídá, že když jsou větve čerstvé jdou poštěpkovat. Lidé se mě ptají, ale ¾ se tam vozí bez mého 
vědomí. Potom větve spálíme. 
Pan Worbis říká, že někteří lidé větve vozili, až byly suché, a to štěpkovat nelze.  
Pan Jelen se ptá, jestli není zakázáno pálení. 
Starosta nahlašuje za obec pálení, to je povinné, občané nemusí – jen dobrovolně. 
 
Závěrem pan starosta poděkoval Ing. Veselé za zajištění veškerého vybavení nového obecního úřadu, panu 
Worbisovi za to, že vše smontoval po večerech a ve volném čase. 
Dále poděkoval hejtmanovi i zastupitelstvu Jihomoravského kraje za dotaci, díky které obec vybavení nového 
obecního úřadu nic nestálo. 
 
 

 



Starosta informoval zastupitele o konání příštího zastupitelstva obce ve středu 20. 10. 2021 v 18.00 hod. 

 

 
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva po projednání všech bodů programu ve 20:24 hodin. 

 

 

 
V Těšeticích dne 8.9.2021 

 

 

 

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

 
 

 

 


