
Z Á P I S 

o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2021, 

konaného dne 20.10.2021 v Těšeticích 

 
Starosta obce zahájil 7. 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 17 - 22, bod 23 bude diskuse. 
 

17. Spolufinancování obce Těšetice k dotaci „Systém sběru odpadů v Daníži“ 
18. Záměr prodeje pozemku parc. č. 4018/2 
19. Záměr prodeje pozemku parc. č. 4235/2 
20. Záměr na pacht pozemku parc. č. 3028 
21. Žádost o souhlas s čerpáním financí z rezervního fondu MŠ 
22. Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a 
poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. ZNA-
VZ-11/2021 ze dne 31.3.2021 (Úřad práce České republiky) 
23. Diskuse 

 

 
Zasedání je přítomno 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 
Přítomni: Ing. Zdeněk Nekula, Vilém Jelen, Pavel Worbis, Vincent Beleš, Ing. Iva Valentová, Jana Ryšavá, 
Mgr. Jana Bezrouková 
Omluveni:  
Nepřítomni:   
Hosté: Ing. Radmila Veselá, Bc. Zuzana Bastlová  
 
Zapisovatelem byla jmenována Ing. Radmila Veselá. 
 
 
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu dnešního zasedání 
zastupitelstva obce. 
Navrženi byli Pavel Worbis a Mgr. Jana Bezrouková, 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 Mgr. Janu Bezroukovou. 
 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se - 0 
Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

 



Starosta přednesl návrh programu zasedání ke schválení. Dále informoval zastupitele o telefonickém 
požadavku pana Františka Jančury, aby jeho žádost – bod č. 3 byl projednán až ke konci zasedání 
zastupitelstva, protože se z důvodu komplikací v dopravě nestihne dostavit na začátek jednání.  

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

programu zasedání zastupitelstva obce) 
2. Výsledek konkurzního řízení na pozici ředitelky MŠ Těšetice 
3. Žádost k projednání statusu cesty (F.J.) 
4. Žádost o nájem Víceúčelového zařízení Těšetice – taneční kurzy (Ing. Tomáš Bulín, Ph.D.) 
5. Předběžný souhlas s umístěním kioskové trafostanice – parc. č. 4295 (EG.D, a.s.) 
6. Výsledek průzkumu mezi občany k návrhu na zvýšení bezpečnosti silničního provozu (ul. 

Ke hřišti) 
7. Výpověď smlouvy o zemědělském pachtu – parc .č. 3028 (V.P.) 
8. Plán zimní údržby místních komunikací obce Těšetice (11/2021 – 03/2022) 
9. ČOV Těšetice – možnosti rozšíření (VaK Znojemsko) 
10. Kupní smlouva – parc. č. 3134/2 (D.V. a K.V.) 
11. Žádost o dokoupení pozemku parc. č. 179/11 (I.R.) 
12. Aktuální informace o soudním sporu ve věci parc. č. 363/3 a odstraňování černých staveb 

na této obecní cestě 
13. Hospodaření obce Těšetice k 30.9.2021 
14. Rozpočtové opatření č. 6/2021 
15. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství 
16. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství 
17. Spolufinancování obce Těšetice k dotaci „Systém sběru odpadů v Daníži“ 
18. Záměr prodeje pozemku parc. č. 4018/2 

            19. Záměr prodeje pozemku parc. č. 4235/2 
   20. Záměr na pacht pozemku parc. č. 3028 
   21. Žádost o souhlas s čerpáním financí z rezervního fondu MŠ 
   22. Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 

prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského 
sociálního fondu č. ZNA-VZ-11/2021 ze dne 31.3.2021 (Úřad práce České republiky) 

   23. Diskuse 
 
 
Starosta dal hlasovat o navrženém programu. 

 
Usnesení  č. 1/7/2021 
Zastupitelstvo   s c h v a l u j e   navržený program zasedání zastupitelstva. 

 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/7/2021 bylo schváleno. 

 

 

 
Bod č. 2 
Výsledek konkurzního řízení na pozici ředitelky MŠ Těšetice 
Starosta předložil výsledek konkurzního řízení a pozval jako hosta novou ředitelku MŠ Těšetice Bc. Zuzanu 
Bastlovou, která se zastupitelům představila a představila svou koncepci vedení MŠ a program „Začít spolu“. 

 

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


Usnesení č. 2/7/2021 
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek konkurzního řízení na pozici ředitelky MŠ Těšetice a informaci o 
nástupu nové paní ředitelky Bc. Zuzany Bastlové k 11.10.2021. 

 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 2/7/2021 bylo schváleno. 

 
 
Bod č. 3 
Žádost k projednání statusu cesty (F.J.) 
Bod 3 byl přesunut na závěr mezi body 22 a 23 z důvodu zdržení pan Františka Jančury, který chtěl být u 
projednání přítomen. 

 

 
Bod č. 4 
Žádost o nájem Víceúčelového zařízení Těšetice – taneční kurzy (Ing. Tomáš Bulín, Ph.D.) 
Starosta předložil žádost o nájem k projednání. Pan Jelen má dotaz, zda bude případně sleva pro těšetické 
občany. Starosta odpověděl, že o tom nebylo jednáno.  

 
Usnesení č. 4/7/2021 
Zastupitelstvo schvaluje snížení komerčního pronájmu Víceúčelového zařízení Těšetice za účelem tanečních 
kurzů Ing. Tomáše Bulína, Ph.D. na celkem 10 dní – každou sobotu od 24.9.2022 do 26.11.2022 na 2 000,- 
Kč/den plus ostatní podmínky dle platného ceníku beze změny. 

 
Hlasování:  pro – 6,  proti – 0,  zdržel se – 1 (Ryšavá Jana) 
Usnesení č. 4/7/2021 bylo schváleno. 
 

 
Bod č. 5 
Předběžný souhlas s umístěním kioskové trafostanice – parc. č. 4295 (EG.D. a.s.) 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 5/7/2021 
Zastupitelstvo schvaluje předběžný souhlas s umístěním kioskové trafostanice na parc. č. 4295 v k.ú. Těšetice 
u Znojma pro společnost EG.D. a.s. 

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

 
 
Bod č. 6 
Výsledek průzkumu mezi občany k návrhu na zvýšení bezpečnosti silničního provozu (ul. Ke hřišti) 
Starosta sdělil zastupitelstvu výsledky ankety mezi občany. 

 
Usnesení č. 6/7/2021 
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek průzkumu mezi občany k návrhu na zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu v ulici ke hřišti a pověřuje starostu k realizaci pouze svislého dopravního značení bez příčných prahů. 

 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 6/7/2021 bylo schváleno. 
 



Bod č. 7 
Výpověď smlouvy o zemědělském pachtu – parc. č. 3028 (V.P.) 
Starosta předložil výpověď k nahlédnutí a návrh dodatku ke smlouvě o ukončení pachtu dohodou. 
 
Usnesení č. 7/7/2021 
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 1.4.2016 (skončení pachtu na parc. č. 3028 
k 31.12.2021) s pachtýřem Petrem Votavou v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

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

 
 
Bod č. 8 
Plán zimní údržby místních komunikací obce Těšetice (11/2021 – 03/2022) 
Starosta uvedl předložil plán zimní údržby k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 8/7/2021 
Zastupitelstvo schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací obce Těšetice na období 11/2021 – 03/2022 
v předloženém znění a pověřuje místostarostu Pavla Worbise vedením zimní údržby v obci Těšetice na období 
11/2021 – 03/2022.  

 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 8/7/2021 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 9 
ČOV Těšetice – možnosti rozšíření (VaK Znojemsko) 
Starosta uvedl bod dle podkladu. Ing. Valentová má dotaz, zda se lze napojit na ČOV Lechovice. Starosta 
odpovídá, že to není možné. 
 
Usnesení č. 9/7/2021 
Zastupitelstvo bere na vědomí možnosti rozšíření ČOV Těšetice vypracované pro Vodovody a kanalizace 
Znojemsko v předloženém znění. 
 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 9/7/2021 bylo schváleno. 

 

 

 
Bod č. 10 
Kupní smlouva – parc. č. 3134/2 (D.V. a K.V.) 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 10/7/2021 
Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu s kupujícími David Vlk a Kristýna Vlková, parc. č. 3134/2, cena celkem 
41 666,- Kč, v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 10/7/2021 bylo schváleno. 

 

 



Bod č. 11 
Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 179/11 (I.R.) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil žádost k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 11/7/2021 
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost paní Ivy Rohovské o odkoupení pozemku parc. č. 179/11 a pověřuje 
starostu k přípravě geometrického plánu a znaleckého posudku na cenu.  
 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 11/7/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 12 
Aktuální informace o soudním sporu ve věci parc. č. 363/3 a odstraňování černých staveb na této obecní 
cestě 
Starosta informoval zastupitele o aktuálních informacích. 
 
Usnesení č. 12/7/2021 
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 – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 12/7/2021 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 13 
Hospodaření obce Těšetice k 30.9.2021 
Starosta předložil hospodaření obce k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 13/7/2021 
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky hospodaření obce Těšetice k 30.9.2021. 
 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 13/7/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 14 
Rozpočtové opatření č. 6/2021 
Starosta předložil rozpočtové opatření k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 14/7/2021 
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2021 v předloženém znění. 
 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 14/7/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 15 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
 



Usnesení č. 15/7/2021 
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství v předloženém znění s účinností od 1.1.2022. 
 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 15/7/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 16 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil žádost k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 16/7/2021 
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství v předloženém znění s účinností od 1.1.2022. 

 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 16/7/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 17 
Spolufinancování obce Těšetice k dotaci „Systém sběru odpadů v Daníži“ 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 17/7/2021 
Zastupitelstvo schvaluje spolufinancování obce Těšetice k dotaci „Systém sběru odpadů v Daníži“ ve výši 
106 900,- Kč. 

 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 17/7/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 18 
Záměr prodeje pozemku parc. č. 4018/2 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 18/7/2021 
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 4018/2 v předloženém znění. 

 

Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 18/7/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 19 
Záměr prodeje pozemku parc. č. 4235/2 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
Pan Jelen oznamuje, že se jedná o syna a snachu a upozorňuje na možný střet zájmů. 
 
Usnesení č. 19/7/2021 
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 4235/2 v předloženém znění.  
 
 



Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 19/7/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 20 
Záměr na pacht pozemku parc. č. 3028 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 20/7/2021 
Zastupitelstvo schvaluje záměr na pacht pozemku parc. č. 3028 v předloženém znění. 
 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 20/7/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 21 
Žádost o souhlas s čerpáním financí z rezervního fondu MŠ 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil žádost k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 21/7/2021 
Zastupitelstvo schvaluje čerpání částky max. 50 000,- Kč na nákup IT techniky s příslušenstvím z rezervního 
fondu Mateřské školy, Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace. 

 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 21/7/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 22 
Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 
příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. ZNA-VZ-11/2021 ze 
dne 31.3.2021 (Úřad práce České republiky) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil dodatek k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 22/7/2021 
Zastupitelstvo bere na vědomí Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního 
fondu č. ZNA-VZ-11/2021 ze dne 31.3.2021 (Úřad práce České republiky) v předloženém znění. 

 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 22/7/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 3  
Žádost k projednání statusu cesty (F.J.) 
Starosta uvedl bod dle podkladu a předložil žádost k nahlédnutí. Pan František Jančura se nedostavil 
k projednání žádosti. 
 
Usnesení č. 3/7/2021 
Zastupitelstvo odkládá žádost pana Františka Jančury k projednání statusu cesty a pověřuje starostu 
k opětovnému projednání v zastupitelstvu po upřesnění této žádosti. 

 

 



Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 3/7/2021 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 23 
Diskuse 

 
Pan Jelen – navrhuje přistavit ke hřbitovu kontejner nebo popelnici na plasty. 
Starosta – prověříme a zatím přistavíme žlutou popelnici. 
 
Ing. Valentová – na nové zdi na hřbitově je oprýskaná omítka, v ořechové aleji u jabloňového sadu pana 
Votavy je velká hromada větví. 
Starosta – k bublinám na zdi byla už projednaná reklamace se stavbyvedoucím firmy Roman Arbeiter a situaci 
v ořechové aleji u jabloňového sadu pana Votavy prověříme. 
 
Mgr. Bezrouková – navrhuje přistavit ještě 1 kontejner na bioodpad na návsi, stávající je hned druhý den po 
vysypání znovu naplněn a má dotaz na znovu obnovení vítání občánků. 
Starosta – další kontejner na bioodpad na podzim již nelze, ale na jaře se domluvíme, zda to bude možné, o 
znovuobnovení vítání občánků ještě popřemýšlíme, poslední bylo cca před 26 lety. 
 
Pan Worbis – informuje o naplánovaných akcích na letošní a příští rok, kvůli obsazenosti kapel a hudebních 
skupin se musí hodně dlouho dopředu vše domlouvat, 22.10. se bude konat Dýňová stezka  a 21.10. se budou 
vyřezávat dýně. 
 
Starosta informoval, že od 20.10.2021 funguje ve vsi mobilní pobočka České pošty, dále je od 21.10.2021 
v provozu nové workoutové hřiště, budou se vydávat modré a žluté popelnice, ale zatím nejsou připraveny 
předávací protokoly. Také proběhlo losování parcel k těžbě dřeva v obecním lese. 
 

 
Starosta informoval zastupitele o konání příštího zastupitelstva obce ve středu 8. 12. 2021 v 18.00 hod. 

 

 
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva po projednání všech bodů programu v 19:15 hodin. 

 

 

 
V Těšeticích dne 20.10.2021 

 

 

 

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


