
Z Á P I S 

o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2022, 

konaného dne 9.12.2022 v Těšeticích 

 
Starosta obce zahájil 8. 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 10 - 13, bod 14 je diskuse. 

  
10. Žádost o stanovisko obce ke stavebním úpravám (J.J.) 
11. Souhlas s umístěním provozovny mobilní pošty 
12. Kupní smlouva č. 12572022 (EG.D.) 
13. Žádost o souhlas s umístěním a realizací stavby (D.J. a G.J.) 
14. Diskuse 

 
Zasedání je přítomno 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 
Přítomni: Pavel Worbis, Ing. Zdeněk Nekula, Vilém Jelen, Ladislav Večeřa, Vincent Beleš 
Nepřítomni: MUDr. Jiřina Hesová Němečková, Jiří Zápotočný 
 

  
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 Vincent Beleš a Vilém Jelen, 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 
Vincenta Beleše a Viléma Jelena. 
 
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. Obecně závazná vyhláška obce Těšetice č. 2/2022 
3. Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 – 2025 Mateřské školy, 

Těšetice, okres Znojmo, příspěvkové organizace 
4. Střednědobý výhled rozpočtu obce Těšetice na roky 2024 - 2026 
5. Rozpočet obce Těšetice na rok 2023 
6. Rozpočtové opatření č. 7/2022 
7. Hospodaření obce Těšetice k 30.11.2022 
8. Návrh na vytvoření Airsoft/Nerf hřiště 
9. Žádost o povolení komunikačního připojení – sjezdu na místní komunikaci (F.J.) 
10.  Žádost o stanovisko obce ke stavebním úpravám (J.J.) 
11.  Souhlas s umístěním provozovny mobilní pošty 
12.  Kupní smlouva č. 12572022 (EG.D.) 
13.  Žádost o souhlas s umístěním a realizací stavby (D.J. a G.J.) 
14.  Diskuse 

 
    

 
Starosta dal hlasovat o navrženém programu. 

 
Usnesení č. 1/8/2022 
Zastupitelstvo   s c h v a l u j e   navržený program zasedání zastupitelstva. 
 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/8/2022 bylo schváleno. 

 

 

 
Bod č. 2 
Obecně závazná vyhláška obce Těšetice č. 2/2022 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 2/8/2022 
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Těšetice č. 2/2022, o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství v předloženém znění s účinností k 1.1.2023. 

 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 2/8/2022 bylo schváleno. 
 

 
Bod č. 3 
Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 – 2025 Mateřské školy, Těšetice, okres 
Znojmo, příspěvkové organizace 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 3/8/2022 
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 – 2025 Mateřské 
školy, Těšetice, okres Znojmo, příspěvkové organizace v předloženém znění. 

 

 

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


Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 3/8/2022 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 4 
Střednědobý výhled rozpočtu obce Těšetice na roky 2024 - 2026 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 

 
Usnesení č. 4/8/2022 
Zastupitelstvo schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Těšetice na roky 2024 – 2026 v předloženém 
znění. 
 

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

 
Bod č. 5 
Rozpočet obce Těšetice na rok 2023 
Starosta uvedl bod dle podkladu.  
 
Usnesení č. 5/8/2022 
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet obce Těšetice na rok 2023 v předloženém znění. 

  
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0 
Usnesení č. 5/8/2022 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 6 
Rozpočtové opatření č. 7/2022 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 

 
Usnesení č. 6/8/2022 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2022 v předloženém znění. 

 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 6/8/2022 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 7 
Hospodaření obce Těšetice k 30.11.2022 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 7/8/2022 
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce Těšetice k 30.11.2022 v předloženém znění. 

 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 7/8/2022 bylo schváleno. 

 
 
Bod č. 8 
Návrh na vytvoření Air soft/Nerf hřiště 
Starosta uvedl bod dle podkladu.  



 
Usnesení č. 8/8/2022 
Zastupitelstvo bere na vědomí návrh pana Miroslava Vyklického na vytvoření Air soft/Nerf hřiště ve 
sportovním areálu v prostoru bývalého koupaliště a pověřuje pana Miroslava Vyklického koordinátorem při 
realizaci Air soft/Nerf hřiště a pověřuje starostu k přípravě provozního řádu. 

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

 
Bod č. 9 
Žádost o povolení komunikačního připojení – sjezdu na místní komunikaci (F.J.) 
Starosta předložil žádost k projednání. 
 
Usnesení č. 9/8/2022 
Zastupitelstvo schvaluje žádost o povolení komunikačního připojení – sjezdu na místní komunikaci z parc.č. 
4023/2 na parc.č. 3996/1 a 3997 v k.ú. Těšetice u Znojma dle žádosti za podmínky vybudování zpevněné 
komunikace na náklady žadatele. Zpevněná komunikace bude splňovat podmínky příslušného stavebního 
úřadu a Policie ČR k vybudování zpevněné komunikace. Žadatel doloží kladné stanovisko obou orgánů             
o splnění podmínek a předloží potvrzení, že recyklát neobsahuje dehet. Zpevněná komunikace bude 
vybudována před zahájením stavebních prací na stavebním místě na parc. č. 4023/2. 

 

 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 9/8/2022 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 10 
Žádost o stanovisko obce ke stavebním úpravám (J.J.) 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 10/8/2022 
Zastupitelstvo schvaluje vybudování schodů k nemovitosti č.p. 196 na pozemku obce parc.č. 387/14 v k.ú. 
Těšetice u Znojma dle předloženého návrhu. 

 

 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 10/8/2022 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 11 
Souhlas s umístěním provozovny mobilní pošty 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 11/8/2022 
Zastupitelstvo schvaluje umístění provozovny mobilní pošty dle žádosti za podmínky, že spotřebu elektrické 
energie bude hradit Česká pošta, s.p., a pověřuje starostu k podpisu. 

 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 11/8/2022 bylo schváleno. 
 



 
Bod č. 12 
Kupní smlouva č. 12572022 (EG.D.) 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 12/8/2022 
Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu č. 12572022 se společností EG.D, a.s. parc.č. 4295/2 v k.ú. Těšetice u 
Znojma, cena 44.000,- Kč + DPH v zákonné výši. Společně s cenou uhradí kupující náklady za zpracování 
geometrického plánu ve výši 6.655,- Kč a náklady za zpracování znaleckého posudku na stanovení ceny 
obvyklé ve výši 3.000,- Kč, v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 12/8/2022 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 13 
Žádost o souhlas s umístěním a realizací stavby (D.J. a G.J.) 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 13/8/2022 
Zastupitelstvo schvaluje žádost o souhlas s umístěním a realizací stavby na pozemku parc.č. 390/1 investora 
manželů Daniela Jírů a Gabriely Jírů v předloženém znění za podmínky, že investor stavby provede na vlastní 
náklady přeložení stávajícího stanoviště kontejnerů na TDO dle předložené dokumentace. 

 
Hlasování:  pro – 5,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 13/8/2022 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 14 
Diskuse 
 
Starosta poděkoval za práci v roce 2022 a popřál všem klidné prožití vánočních svátků. 
Starosta informoval zastupitele o konání valné hromady Svazku VAK dne 20.12.2022 v 8.30 hodiny, bude se 
jednat o ceně vodného a stočného. Dne 13.12.2022 se bude konat valná hromada Daníže. 
 
Příští zastupitelstvo se bude konat v pátek 3.2.2023 od 16. hodin. 

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

 

 
V Těšeticích dne 9.12.2022 

 

 

 

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

 


