
Z Á P I S 

o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2022, 

konaného dne 11.11.2022 v Těšeticích 

 
Starosta obce zahájil 7. 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 12 - 16, bod 17 je diskuse. 

  
12. Plán zimní údržby místních komunikací obce Těšetice na období 12/2022 – 03/2023 
13. Navýšení stravenkového paušálu pro zaměstnance obce od 1.1.2023 
14. Revokace Usnesení č. 19/2/2022 a č. 12/6/2022 
15. Žádost o schválení úprav stavby „Těšetice, kabel VN, nová TS U Koupaliště“ 
16. Navýšení příspěvku na provoz pro MŠ Těšetice od 1.1.2023 
17. Diskuse 

 
Zasedání je přítomno 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 
Přítomni: Pavel Worbis, Ing. Zdeněk Nekula, MUDr. Jiřina Hesová Němečková, Vilém Jelen, Ladislav Večeřa, 
Jiří Zápotočný 
Vincent Beleš přítomen od  16:09 hodin. 
 

  
Hosté: Ing. Radmila Veselá, Miroslav Vyklický 
 
Zapisovatelem byla jmenována Ing. Radmila Veselá. 
 
 
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu dnešního zasedání 
zastupitelstva obce. 
Navrženi byli Ing. Zdeněk Nekula a Ladislav Večeřa, 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 
Ing. Zdeňka Nekulu a Ladislava Večeřu. 
 
Hlasování:  pro – 7,  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. Informace o činnosti TJ Těšetice 
3. Smlouva o budoucí darovací smlouvě (T.D.) 
4. Žádost o oplocení pozemku parc.č. 3284/1 
5. Hospodaření obce k 30.9. a k 31.10.2022 
6. Rozpočtové opatření č. 6/2022 
7. Organizační změna Obecního úřadu od 1.1.2023 
8. Zpráva č. 1 o výsledcích dílčího přezkoumání hospodaření roku 2022 obce Těšetice 
9. Zvýšení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na území obce Těšetice od 

1.1.2023 
10.  Zvýšení ceny za ubytování od 1.1.2023 
11.  Informace k trvání objízdné trasy komunikace I/53 
12.  Plán zimní údržby místních komunikací obce Těšetice na období 12/2022 – 03/2023 
13.  Navýšení stravenkového paušálu pro zaměstnance obce od 1.1.2023 
14.  Revokace Usnesení č. 19/2/2022 a č. 12/6/2022 
15.  Žádost o schválení úprav stavby „Těšetice, kabel VN, nová TS U Koupaliště“ 
16.  Navýšení příspěvku na provoz pro MŠ Těšetice od 1.1.2023 
17.  Diskuse 

 
    

 
Starosta dal hlasovat o navrženém programu. 

 
Usnesení č. 1/7/2022 
Zastupitelstvo   s c h v a l u j e   navržený program zasedání zastupitelstva. 
 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/7/2022 bylo schváleno. 

 

 

 
Bod č. 2 
Informace o činnosti TJ Těšetice 
Starosta přivítal hosta pana Miroslava Vyklického, jako zástupce TJ Těšetice. 
 
Pan Vyklický přednesl svůj příspěvek, zhodnotil činnost zastupitelů za uplynulé volební období, investice, 
které byly vloženy do sportu v obci, zejména pro děti. Podal návrhy na činnost zastupitelů v odvětví sportu 
v obci. O činnosti TJ Těšetice v uplynulém období nehovořil. 
Ing. Nekula odpovídá na námitky a vyzval pana Vyklického ke konkrétním návrhům, jak TJ pomůže obci            
a dětem ve sportovní činnosti. 
 
Usnesení č. 2/7/2022 
Zastupitelstvo bere na vědomí příspěvek pana Vyklického za TJ Těšetice. 
 

 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 2/7/2022 bylo schváleno. 
 
 

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


Bod č. 3 
Smlouva o budoucí darovací smlouvě (T.D.) 
Starosta předložil smlouvu k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 3/7/2022 
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí darovací smlouvě se stavebníkem Ing. Tomášem Dufkem 
„Vodovodní řad o celkové délce 211m PE 100 RC 90x54mm“ v předloženém znění a pověřuje starostu 
k podpisu. 

 

 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 3/7/2022 bylo schváleno. 

 

 

 
Bod č. 4 
Žádost o oplocení pozemku parc.č. 3284/1 (M.B.) 
Starosta předložil žádost k nahlédnutí. Vincent Beleš oznamuje možný střet zájmů. 

 
Usnesení č. 4/7/2022 
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost Ing. Marka Beleše a schvaluje instalaci oplocení okolo pronajatého 
pozemku parc.č. 3284/1 za podmínky, že v případě ukončení nájemní smlouvy bude obecní pozemek parc.č. 
3284/1 uveden do původního stavu. 
 

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

 

 
Bod č. 5 
Hospodaření obce k 30.9. a 31.10.2022 
Starosta předložil hospodaření obce k nahlédnutí.  
 
Usnesení č. 5/7/2022 
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce Těšetice k 30.9. a 31.10.2022 v předloženém znění. 

  
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0 
Usnesení č. 5/7/2022 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 6 
Rozpočtové opatření č. 6/2022 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 

 
Usnesení č. 6/7/2022 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022 v předloženém znění. 

 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 6/7/2022 bylo schváleno. 
 
 



Bod č. 7 
Organizační změna obecního úřadu od 1.1.2023 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 7/7/2022 
Zastupitelstvo schvaluje organizační změnu obecního úřadu s účinností od 1.1.2023 a změnu úředních hodin 
v následující struktuře: 
- účetní obce » původní úvazek 1,0 – nový úvazek 0,75 
- administrativa » původní úvazek 0,5 – nový úvazek 0,75 

Původní úřední hodiny » úterý a čtvrtek od 8:00 do 17:00 hodin – polední pauza 11:30 – 12:00 
Nové úřední hodiny » pondělí a středa od 8:00 do 16:30 hodin – polední pauza 11:30 – 12:00 
 
 

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

 
 
Bod č. 8 
Zpráva č. 1 o výsledcích dílčího přezkoumání hospodaření roku 2022 obce Těšetice 
Starosta předložil zprávu k nahlédnutí.  
 
Usnesení č. 8/7/2022 
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu č. 1 o výsledcích dílčího přezkoumání hospodaření roku 2022 obce 
Těšetice s výsledkem bez závad. 

  
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0 
Usnesení č. 8/7/2022 bylo schváleno. 
 

 

 
Bod č. 9 
Zvýšení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na území obce Těšetice od 1.1.2023 
Starosta předložil rozbor hospodaření odpadového hospodářství k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 9/7/2022 
Zastupitelstvo bere na vědomí rozbor hospodaření odpadového hospodářství obce Těšetice v letech 2021       
a 2022 v předloženém znění a navrhuje zvýšit poplatek za obecní systém odpadového hospodářství o 100,- Kč 
na částku 600,- Kč/na osobu/rok a na částku 600,- Kč/chata/rok s účinností k 1.1.2023 a pověřuje starostu 
k přípravě nové OZV. 

 

 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 9/7/2022 bylo schváleno. 

 

 

 
Bod č. 10 
Zvýšení ceny za ubytování od 1.1.2023 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
 



Usnesení č. 10/7/2022 
Zastupitelstvo schvaluje zvýšení ceny ubytování vč. DPH v ubytovně Těšetice s účinností od 1.1.2023: 
- lůžko na 1 noc – min. 320,- Kč 

- lůžko na 2 a více nocí – min. 280,- Kč 

 

 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 10/7/2022 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 11 
Informace k trvání objízdné trasy komunikace I/53 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 11/7/2022 
Zastupitelstvo bere na vědomí informace k trvání objízdné trasy komunikace I/53, kdy zhotovitel žádá o 
prodloužení doby trvání objízdných tras do 30.4.2023. 

 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 11/7/2022 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 12 
Plán zimní údržby místních komunikací obce Těšetice na období 12/2022 – 03/2023 
Starosta předložil plán zimní údržby k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 12/7/2022 
Zastupitelstvo schvaluje Plán zimní údržby na období 12/2022 – 03/2023 v předloženém znění a pověřuje 
starostu vedením zimní údržby v obci Těšetice na období 12/2022 – 03/2023. 

 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 12/7/2022 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 13 
Navýšení stravenkového paušálu pro zaměstnance obce od 1.1.2023 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 13/7/2022 
Zastupitelstvo schvaluje navýšení stravenkového paušálu s účinností od 1.1.2023 ve výši 50,- Kč                                 
za odpracovaný den. 

 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 17/7/2022 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 14 
Revokace Usnesení č. 19/2/2022 a č. 12/6/2022 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 14/7/2022 
Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 19/2/2022 ze dne 11.3.2022 a usnesení č. 12/6/2022 ze dne 12.9.2022 



z důvodu změny stavby. 

 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 14/7/2022 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 15 
Žádost o schválení úprav stavby „Těšetice, kabel VN, nová TS U Koupaliště“ 
Starosta předložil žádost k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 15/7/2022 
Zastupitelstvo schvaluje změny stavby „Těšetice, kabel VN, nová TS U Koupaliště“ v předloženém znění. 

 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 15/7/2022 bylo schváleno 
 
 
Bod č. 16 
Navýšení příspěvku na provoz pro MŠ Těšetice od 1.1.2023 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 16/7/2022 
Zastupitelstvo schvaluje navýšení příspěvku na provoz pro MŠ Těšetice s účinností od 1.1.2023: 
- příspěvek na 1 dítě/rok – 14 000,- Kč 

 

 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 16/7/2022 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 17 
Diskuse 
Večeřa Ladislav – upozorňuje, že na Bantické ulici parkují občané na chodníku a chodci musí vstupovat do 
vozovky, je to nebezpečné, zejména pro děti.  
Starosta odpovídá, že občan, kterého se to týká byl již 2x vyzván, aby neparkoval na chodníku. Obec to bude 
dále řešit s Policií ČR. 
 
Starosta informoval zastupitele o množství vytříděných odpadů. Místostarosta provedl srovnání množství 
vytříděného odpadu za uplynulá čtvrtletí. 
 
Starosta informoval zastupitele o konání obecního plesu dne 21.1.2023. 
 
Starosta informoval zastupitele o realizaci oplocení dětského hřiště u obecního úřadu, kde bude provedena     
i uzávěra, aby se zabránilo vstupu psů na dětské hřiště. 
 
Ing. Veselá informovala zastupitele o provádění inventarizace majetku obce, která začne 12.12.2022                 
a o konání Volby prezidenta republiky ve dnech 13. a 14.1.2023, případně 27. a 28.1.2023. 
 
 
 
Příští zastupitelstvo se bude konat v pátek 9.12.2022 od 16 hodin. 
 



 
 

 

 
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva po projednání všech bodů programu v 17:25 hodin. 

 

 
V Těšeticích dne 11.11.2022 

 

 

 

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

 


