
Z Á P I S 

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2023, 

konaného dne 3.2.2023 v Těšeticích 

 
Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2023 (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 17 - 23, bod 24 je diskuse. 

  
17. Sponzorský dar MS Těšetice 
18. Smlouva o provedení reklamy (Mgr. Semerád) 
19. Smlouva o smlouvě budoucí č.ZN-001030076193/001-PKEL (EG.D, a.s.) 
20. Žádost o projednání finančního příspěvku obce do rozpočtu města Znojma pro rok 2023 
21. Výzva k podání nabídek – MŠ Těšetice – stavební úpravy 
22. Ceník VÚZ od 1.3.2023 
23. Ceník SA od 1.3.2023 
24. Diskuse 
 

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

  
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 Ing. Zdeněk Nekula a MUDr. Jiřina Hesová Němečková, 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 MUDr. Jiřinu Hesovou Němečkovou. 
 
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. Aktualizace (Dodatek) č.1 ke Strategickému plánu rozvoje obce 
3. Oprava a rekonstrukce MŠ Těšetice  
4. Dodatek k příkazní smlouvě (RPA) + podání žádosti o dotaci 
5. Příkazní smlouva (Ing. Herzig) 
6. Darovací smlouva (Reality Drozd s.r.o.) 
7. Darovací smlouva (Ing. Herzig) 
8. Darovací smlouva (Chevron) 
9. Darovací smlouva (Pomona a.s.) 
10. Smlouva o rušení trvalého pobytu 
11. Oblastní Charita Znojmo – žádost o příspěvek 
12. Žádost o poskytnutí daru na Těšetický košt 2023 
13. ZŠ Prosiměřice – žádost o dar do tomboly 
14. Rozpočtové opatření č.1/2023 
15. Hospodaření obce k 31.12.2022 
16. Vlajka pro Tibet - žádost  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
17. Sponzorský dar MS Těšetice 
18. Smlouva o provedení reklamy (Mgr. Semerád) 
19. Smlouva o smlouvě budoucí č.ZN-001030076193/001-PKEL (EG.D, a.s.) 
20. Žádost o projednání finančního příspěvku obce do rozpočtu města Znojma pro rok 2023 
21. Výzva k podání nabídek – MŠ Těšetice – stavební úpravy 
22. Ceník VÚZ od 1.3.2023 
23. Ceník SA od 1.3.2023 
24. Diskuse 

    

 
Starosta dal hlasovat o navrženém programu. 

 
Usnesení č. 1/1/2023 
Zastupitelstvo   s c h v a l u j e   navržený program zasedání zastupitelstva. 
 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/1/2023 bylo schváleno. 

 

 

 
Bod č. 2 
Aktualizace č.1 ke Strategickému plánu rozvoje obce 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 2/1/2023 
Zastupitelstvo schvaluje Aktualizaci č.1 – leden 2023 ke Strategickému plánu rozvoje obce Těšetice 
v předloženém znění. 
 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 2/1/2023 bylo schváleno. 
 

 

 

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


Bod č. 3 
Oprava a rekonstrukce MŠ Těšetice 
Starosta předložil projektovou dokumentaci k nahlédnutí. 
 
Usnesení č. 3/1/2023 
Zastupitelstvo schvaluje projektovou dokumentaci k investiční akci ,,MŠ Těšetice - stavební úpravy“ 
v předloženém znění. 
 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 3/1/2023 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 4 
Dodatek k příkazní smlouvě (RPA) + podání žádosti o dotaci 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 

 
Usnesení č. 4/1/2023 
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č.1 k příkazní smlouvě č. SML-Z-M-21-951 se společností RPA Dotace, s.r.o.   
a pověřuje starostu k podpisu. Zastupitelstvo schvaluje na základě příkazní smlouvy se společností RPA 
Dotace, s.r.o. podání žádosti o dotaci k investiční akci ,,MŠ Těšetice - stavební úpravy“ a pověřuje starostu 
k dalšímu jednání. 
 

Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0 
Usnesení č. 4/1/2023 bylo schváleno. 
 

 
Bod č. 5 
Příkazní smlouva (Ing. Herzig) 
Starosta uvedl bod dle podkladu.  
 
Usnesení č. 5/1/2023 
Zastupitelstvo schvaluje příkazní smlouvu č. 02/23 s příkazníkem Ing. Milanem Herzigem na stavbu ,,MŠ 
Těšetice – stavební úpravy“ v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

  
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0 
Usnesení č. 5/1/2023 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 6 
Darovací smlouva (Reality Drozd s.r.o.)  
Starosta uvedl bod dle podkladu. 

 
Usnesení č. 6/1/2023 
Zastupitelstvo bere na vědomí darovací smlouvu s firmou Reality Drozd s.r.o. na kulturní akci  Obecní ples. 
 
 
Bod č. 7 
Darovací smlouva (Ing. Herzig) 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
 
 



Usnesení č. 7/1/2023 
Zastupitelstvo bere na vědomí darovací smlouvu s firmou Ing Milan Herzig na kulturní akci  Obecní ples. 

 
 

Bod č. 8 
Darovací smlouva (Chevron) 
Starosta uvedl bod dle podkladu.  
 
Usnesení č. 8/1/2023 
Zastupitelstvo bere na vědomí darovací smlouvu s firmou Petr Hrůza – Chevron Gastro na kulturní akci         
pro děti. 
 
 

Bod č. 9 
Darovací smlouva (Pomona a.s.) 
Starosta uvedl bod dle podkladu.  
 
Usnesení č. 9/1/2023 
Zastupitelstvo bere na vědomí darovací smlouvu s firmou Pomona Těšetice a.s. na kulturní akci  pro děti          
a seniory. 

 
Blokové hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 6/1/2023 bylo schváleno. 
Usnesení č. 7/1/2023 bylo schváleno. 
Usnesení č. 8/1/2023 bylo schváleno. 
Usnesení č. 9/1/2023 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 10 
Smlouva o rušení trvalého pobytu – Veřejnoprávní smlouva 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 10/1/2023 
Zastupitelstvo schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 1721/2022 uzavřenou mezi městem Znojmem a obcí 
Těšetice o výkonu přenesené působnosti na úseku správní činnosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu     
a pověřuje starostu k podpisu. 
 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 10/1/2023 bylo schváleno. 

 

 
Bod č. 11 
Oblastní Charita Znojmo – žádost o příspěvek 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 11/1/2023 
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost Charitní záchranné sítě a pověřuje starostu k předložení návrhu 
darovací smlouvy na částku 10000,- Kč a k projednání návrhu smlouvy v zastupitelstvu obce. 

 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 11/1/2023 bylo schváleno. 
 



Bod č. 12 
Žádost o poskytnutí daru na Těšetický košt 2023 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 12/1/2023 
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost Spolku přátel vína Těšetice, z.s. o poskytnutí finančního daru                 
na pořádání 19. ročníku ,,Těšetický košt 2023“,  schvaluje částku ve výši 15000,- Kč a pověřuje starostu 
k podpisu darovací smlouvy. 

 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 12/1/2023 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 13 
ZŠ Prosiměřice – žádost o dar do tomboly 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 13/1/2023 
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru na školní ples ZŠ Prosiměřice do výše 1000,- Kč. 

 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 13/1/2023 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 14 
Rozpočtové opatření č. 1/2023 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 14/1/2023 
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2023 v předloženém znění. 

 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 14/1/2023 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 15 
Hospodaření obce k 31.12.2022 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 15/1/2023 
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce Těšetice k 31.12.2022. 

 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 15/1/2023 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 16 
Vlajka pro Tibet - žádost 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 16/1/2023 
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost spolku Lungta o vyvěšení ,,Vlajka pro Tibet 2023“. 



 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 16/1/2023 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 17 
Sponzorský dar MS Těšetice 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 17/1/2023 
Zastupitelstvo bere na vědomí sponzorský dar na Obecní ples 2023 od MS Těšetice – Bantice. 

 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 17/1/2023 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 18 
Smlouva o provedení reklamy (Mgr. Semerád) 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 

 
Usnesení č. 18/1/2023 
Zastupitelstvo bere na vědomí smlouvu o provedení reklamy s firmou Mgr. Pavel Semerád na kulturní           
akci Obecní ples. 

 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 18/1/2023 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 19 
Smlouva č.: ZN-001030076193/001 - PKEL o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (EG.D,a.s.)  
Starosta uvedl bod dle podkladu. 

 
Usnesení č. 19/1/2023 
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: ZN-001030076193/001 -
PKEL „Těšetice, rozšíření kNN pro 4 RD /2x FJ/“ v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu. 

 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 19/1/2023 bylo schváleno. 
 

 
Bod č. 20 
Žádost o projednání finančního příspěvku obce do rozpočtu města Znojma pro rok 2023 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 

 
Usnesení č. 20/1/2023 
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního příspěvku obce Těšetice ve výši 37.000,- Kč do rozpočtu města 
Znojma pro rok 2023 na spolufinancování terénních sociálních služeb v „Síti sociálních služeb ORP Znojmo   
pro rok 2023“. 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 20/1/2023 bylo schváleno. 
 



Bod č. 21 
Výzva k podání nabídek – MŠ Těšetice – stavební úpravy 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
 
Usnesení č. 21/1/2023 
Zastupitelstvo schvaluje Výzvu k podání nabídek k zakázce – „MŠ Těšetice – stavební úpravy“ v předloženém 
znění a schvaluje oslovení společností: 
Jemnická Stavba, a.s. 
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. 
Atlanta, a.s. 
Pozemní stavby Znojmo, spol. s r.o. 
Roman Arbeiter, stavební huť, s.r.o. 
Střechy Petr s.r.o. 
 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 21/1/2023 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 22 
Ceník služeb Víceúčelové zařízení Těšetice 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 
Pan Zápotočný se ptá, proč je cena v ceníku za plyn 25 Kč/m3 a za elektřinu 25 Kč/kWh, když je zastropovaná 
cena kolem 35 -36 Kč? 
Starosta vysvětlil, že máme smlouvu dlouhodobější a s lepšími cenami.  
 
Usnesení č. 22/1/2023 
Zastupitelstvo schvaluje ceník služeb Víceúčelového zařízení Těšetice v předloženém znění s platností              
od 1.3.2023. 

 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 22/1/2023 bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 23 
Ceník služeb – sportovní areál Těšetice 
Starosta uvedl bod dle podkladu. 

 
Usnesení č. 23/1/2023 
Zastupitelstvo schvaluje ceník služeb sportovního areálu Těšetice v předloženém znění s platností                    
od 1.3.2023. 
 
Hlasování:  pro – 7,  proti – 0,  zdržel se – 0    
Usnesení č. 23/1/2023 bylo schváleno. 
 
 
V 16.40 hod. odchází pan Jelen s omluvou ze zastupitelstva obce. 

 

 

 

 
 



Bod č. 24 
Diskuse 
Ing. Nekula: Mohla by se někde vysadit nějaká alej. 
Pan Večeřa: Dají se sehnat stromky bez problémů? 
Ing. Nekula: Dají. Domluvíme se, jaké druhy vysadíme a můžeme zadat ke kalkulaci i s výsadbou panu 
Venutovi nebo mohou vysadit občané obce formou brigády. Měla by se udělat kalkulace na stromky, opěrné 
kůly apod., aby vše bylo připraveno k výsadbě na podzim. 
MUDr. Hesová Němečková: Navrhovala bych vysadit mišpule. 
Pan Večeřa: Výsadbu stromů bych udělal jako obecní akci formou brigády. 
Pan Zápotočný: Před most za Masarovičovým by se měla dát značka omezení na 1,5 t, protože tam jezdí moc 
velká auta a ničí most. 
Starosta: Za 4.Q/2022 jsme od EKO-KOMU dostali 34.025,- Kč. 
 
Příští zastupitelstvo se bude konat v pátek 14.4.2023 od 17 hodin. 

 
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva po projednání všech bodů programu v 17:00 hodin. 

 

 
V Těšeticích dne 3.2.2023 

 

 

 

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

 

 


