OBEC TĚŠOVICE, Těšovice 2, Husinec

Zápis z 3. Zasedání Zastupitelstva obce 09.03.2017 od 18,00

Program:
1. Volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení a úkolů z minulého Zastupitelstva
4. Volba a stanovení platu místostarosty
5. Záznam o změně Rozpočtu Obce Těšovice na r. 2017
6. Rozpočtová změna 1/2017
7. Schválení žádosti o dotace JčK pro JSDHO Běleč a Těšovice
8. Plan Control – dodatek ke Smlouvě ve výši 50 %
9. Schválení záměru pronájmu části pozemku 730/2 k.ú. Těšovice u Prachatic o velikosti 145 m2
10. Schválení záměru pronájmu části pozemku 730/2 k.ú. Těšovice u Prachatic o velikosti 128 m2
11. Žádost o odkup pozemku 785/2 v kú. Těšovice či jeho části
12. Žádost o odkup pozemku 458/3 či jeho části v kú. Žernovice
13. Nabídka ČEVAKU na provozování ČOV Tb a tamní kanalizace
14. Informace starosty
15. Diskuze
16. Usnesení
17. Závěr

Zasedání zastupitelstva obce Těšovice zahájil starosta Emil Nachlinger v 18,00 hod. Ten poté zasedání řídil.
Informace o konání zasedání ZO podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecného úřadu
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 03.03.2017 do 09.03.2017. Současně byla
zveřejněna na elektronické úřední desce.
Přítomno : 8 zastupitelů
Omluven : Koubová Zlatuše
Přítomna byla nadpoloviční většina zastupitelů, takže zastupitelstvo bylo schopné usnášení podle § 92 odst. 3
zákona o obcích. Dále přítomni hosté podle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu.
1. Volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje za ověřovatele zápisu pana Miroslava Lefflera a Václava Nachlingera
Výsledek hlasování: 7-0-1 (p. Leffler)
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Usnesení č. 16/2017 bylo schváleno
Zapisovatelkou zápisu jmenuje starosta Emil Nachlinger paní Evu Ostrou
Návrhy na doplnění Programu ZZO: Pan Šandera navrhuje doplnění programu – výsledek výběrového řízení
na pacht pozemků v majetku obce Těšovice

2. Schválení programu
Starosta Emil Nachlinger přečetl program, doplněný o bod – výběrové řízení na pacht pozemků v majetku
obce.
1. Volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení a úkolů z minulého Zastupitelstva
4. Volba místostarosty
5. Záznam o změně Rozpočtu Obce Těšovice na r. 2017
6. Rozpočtová změna 1/2017
7. Schválení žádosti o dotace JčK pro JSDHO Běleč a Těšovice
8. Plan Control – dodatek ke Smlouvě ve výši 50%
9. Schválení záměru pronájmu části pozemku č. 730/2 kú. Těšovice u Prachatic o velikosti 145 m2
10. Schválení záměru pronájmu části pozemku 730/2 kú. Těšovice u Prachatic o velikosti 128 m2
11. Žádost o odkup pozemku 785/2 v kú. Těšovice či jeho části
12. Žádost o odkup pozemku 458/3 či jeho části v kú. Žernovice
13. Nabídka ČEVAKU na provozování ČOV Tb a tamní kanalizace
14. Výsledek výběrového řízení – pacht pozemků v majetku obce Těšovice
15. Informace starosty
16. Diskuse
17. Usnesení
18. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje Program zasedání Zastupitelstva obce Těšovice .
Výsledek hlasování: 8-0-0
Usnesení č. 17/2017 bylo schváleno.
3. Kontrola usnesení a úkolů z minulého Zastupitelstva
a. Haltýř: zástupci firmy AXIOM Pardubice shlédli nádrž na místě a do 3 týdnů se ozvou
s nabídkou řešení. Je ale pravděpodobné, že doporučí nádrž rozšířit – připomínka - proč se
neosloví vodohospodářská firma místní. Starosta odpovídá, že se firma AXIOM nabídla sama,
že návštěva i budoucí návrh řešení je bezplatný a tento postup je plně v intencích diskuze na
jednom z minulých ZOZ, kdy bylo doporučeno zahájit práce na obnově nádrže aspoň do
vypracování projektu. Při případné výstavbě bude určitě oslovena místní společnost.
b. PENB – trvá pro měsíční nepřítomnost p. Sladké
c. starý web zrušen
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d. sehnat 3. nabídku na rozšíření obecního rozhlasu – trvá
e. dohoda Obce s SDH Běleč – trvá. Obec zatím nedostala od SDH Běleč žádné konkrétní
informace, jak by taková Dohoda měla vypadat.
4.Volba místostarosty
Pan starosta navrhuje do funkce místostarosty pana Miroslava Lefflera.
Protinávrhy: 0
Návrh usnesení :
Zastupitelé obce Těšovice schvalují místostarostou obce Těšovice pana Miroslava Lefflera s nástupem od
09.03.2017 a s odměnou ve výši 12.666 Kč měsíčně od 09.03.2017.
Pan Šandera nesouhlasí s výší odměn, připomíná, že existuje usnesení Zastupitelstva obce Těšovice, že si
starosta i místostarosta uberou ze svých odměn tak, aby byly finanční prostředky pro zaměstnankyni paní Janu
Sladkou Nachlinger. Pan Petrášek se vrací k minulým odměnám zaměstnanců obce, které byly mnohem nižší
než v součastné době. Na to reagoval pan Šandera – nové vedení obce zrušilo v minulosti DPP pro uklizečku –
měsíční mzda 800,- Kč a nyní ji obnovilo, ale už s měsíční mzdou 1.600,- Kč.
Na to reagovala pí. Ostrá, že současná pí. uklízečka má DPP na 20 hod. měsíčně s odměnou 80,- Kč/hod.
Na projev pana Šandery reaguje starosta, že jím zmíněné Usnesení bylo na základě společného návrhu
tehdejší místostarostky M. Záhorkové a starosty, kterým se vzdali 3.000 Kč, resp. 5.000 Kč ve snaze zajistit pro
Obec někoho, kdo bude dostatečně erudovaný – jak vzděláním, tak schopnostmi a komunikačně -, aby
vyřizoval stále větší objem „papírování“, který je Obec nucena vyřizovat. Zároveň byl tento návrh veden
snahou obou navrhovatelů nezatížit Obec nárůstem mezd. S ničím z tohoto pan Leffler nic společného nemá.
Na projev pana Petráška reaguje starosta, že téměř 2,5 roku uklízel kancelář a okolí buď on, nebo jeho paní
Květa Štáchalová, kterou platil ze svého. Protože ale paní Sladká jezdí na OÚ se svým synem – nar. 7. 5. 2016 –
a ten začal začátkem roku 2017 lézt po zemi, strávila paní Sladká po každém příjezdu více než hodinu pečlivým
úklidem podlahy kanceláře i desinfekčními prostředky místo toho, aby dělala svou – pro OÚ nenahraditelnou práci. To byl důvod, proč byl dohodnut úklid s paní Tlachovou, která ho vykonává dobře. Její odměna byla
stanovena dle příslušných předpisů.
K oběma projevům pak starosta varuje před ústními prohlášeními s tvrzeními, co kdysi bylo či nebylo. Taková
tvrzení jsou neprokazatelná a jediný způsob jak zjistit skutečnost je jít ve výkazech financí Obce dlouhé roky
dozadu. To by starosta považoval za velmi nešťastné a osobně si to důrazně nepřeje.
Pak starosta požádal o hlasování usnesení: schválení p. Miroslava Lefflera do funkce místostarosty obce
s měsíční odměnou 12.666,- Kč
Výsledek hlasování: 6-1( p.Šandera)-1( p.Leffler)
Usnesení č. 18/2017 bylo schváleno

4. Záznam o změně Rozpočtu Obce Těšovice na rok 2017
Paní Ostrá Informovala přítomné o změně Rozpočtu Obce Těšovice dle vyhlášky č. 463/2016 Sb, kterou se
mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Dochází ke zrušení položky č. 1351 a 1355. Zrušená
položka č. 1351 se mění na položku 1382 – jedná se o dobíhající odvod z loterií. Zrušená položka č. 1355 se
mění na položku 1383 – jedná se o dobíhající část odvodu z loterií.
Návrh usnesení
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Zastupitelé obce Těšovice berou na vědomí Záznam o změně rozpočtu na rok 2017.
Výsledek hlasování: 8-0-0
Usnesení č. 19/2017 bylo schváleno

6. Rozpočtová změna č. 1/201
Paní Ostrá seznámila ZZO s rozpočtovou změnou č. 1/2017 , která se týkala vratek dotaci z POV Jih. kraje,
které nebyly vyčerpány v roce 2016. Jedná se o vratku dotace dle Smlouvy SDO/OREG/562/16 – akce „Úprava
zeleně a doplnění mobiliáře na veřejných prostranstvích“ ve výši 96.711,- Kč. Dále vratka nevyčerpané dotace
na volby do Zastupitelstva kraje ve výši 21.526,- Kč. Celková rozpočtová změna: výdaje 118.237,- Kč,
financování 118.237,- Kč. Tato rozpočtová změna byla odsouhlasena dne 02.02.2017 při sestavování
finančního vypořádání dotací za rok 2016 p. Lefflerem, který zastupoval ve funkci starostu obce .
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce Těšovice schvalují rozpočtovou změnu č. 1/2017 celkové výdaje 118.237,- Kč , financování
118.237,- Kč.
Výsledek hlasování : 8-0-0
Usnesení č. 20/2017 bylo schváleno

7. Schválení žádostí o dotace JčK pro JSDHO Běleč a Těšovice
Paní Ostrá seznámila přítomné se žádostmi o dotace pro JSDH Běleč ve výši 170.000 Kč s celkovými náklady
194.098 Kč, spoluúčast obce činí 24.098 Kč na vybavení jednotky. A dále s dotací pro JSDH Těšovice ve výši
125.000 Kč s celkovými náklady 142.300 Kč, spoluúčast obce činí 17.300 Kč na vybavení.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce Těšovice schvalují podání žádostí o dotace pro JSDH Běleč ve výši 170.000 Kč se spoluúčastí
obce 24.098 Kč a JSDH Těšovice ve výši 125.000 Kč a se spoluúčastí obce 17.300 Kč .
Výsledek hlasování : 8-0-0
Usnesení č. 21/2017 bylo schváleno.

8. Plan Control – dodatek ke Smlouvě
Pan starosta seznámil zastupitele s návrhem dodatku ke smlouvě o provádění kontrol hospodaření Obce
Těšovice, kterou zaslal Plan Control ČK a který by nadále navýšil každoroční platby od Obce Těšovice o 50% na
konečných bezmála 30.000 Kč. Zároveň Plan Control sdělil, že pokud Obec Těšovice jeho návrh nepřijme, „...
s největší pravděpodobností bychom pro vás pracovat nemohli“ (konec citátu). Pan starosta navrhuje – po
konzultaci s paní účetní a panem Lefflerem - ukončit s Plan Control dosavadní smlouvu a požádat - nejpozději
do 30.06.2017 - Jihočeský kraj / oddělení kontroly o provádění auditů hospodaření obce, počínaje za rok 2017,
kterážto služba Jč. kraje je bezplatná.
Pan Šandera doporučuje zjistit podmínky výpovědní lhůty stávající smlouvy. Na toto reagoval z řad občanů pan
ing. Vl. Jiráň s domněnkou, zda podepsání či nepodepsání smlouvy není v pravomoci p. starosty.
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Zastupitelé obce Těšovice navrhují prověřit nejprve smlouvu s firmou Plan Control – hlavně výpovědní lhůty - a
při příštím jednání ZZO návrh výše zmiňovaného Dodatku projednat znovu. Pokud Smlouva ukončení
umožňuje, doporučují Smlouvu ukončit a požádat přísl. odbor Jč. KrÚ o provádění těchto kontrol počínaje r.
2017.
9. Schválení záměru pronájmu části pozemku č. 730/2 kú. Těšovice u Prachatic o velikosti 145 m2
Pan starosta seznámil ZZO se žádostí pí. Němcové Jitky, bytem Těšovice čp. 55 o pronájem části pozemkové
parcely č. 730/2 v kú. Těšovice o výměře 145 m2. Jedná se o záměr pronájmu, který byl již projednáván a
odsouhlasen v roce 2016, ale na jinou výměru.
Na tuto problematiku reagoval z řad občanů p. Jiráň a pan Wimberský. Pan Jiráň upozorňuje na neutěšený
stav této pozemkové parcely a navrhuje nájemcům určit, za jakých podmínek bude stanoven pronájem
v případě schválení záměru. Pan Wimberský upozorňuje, že se jedná o pozemkové parcely, které jsou
v povodňovém pásmu, na kterých nesmí být budovy určené k rekreačním účelům. Dále pan Jiráň vyzývá
zastupitele k zamyšlení nad celým tímto územím, než dojde k jeho rozkouskování a pronajmutí. Pan Petrášek
upozornil, že v minulosti se garážové stání pronajímalo za jiných podmínek a to i zahrádky např. s výhradou, že
v případě potřeby nájemce uvede vše do původního stavu a na své náklady. Na toto reagoval pan
místostarosta, že na těchto pozemcích nebudou stavby trvalého charakteru.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce Těšovice schvalují zveřejnění záměru pronájmu části pozemku 730/2 v k.ú. Těšovice o
výměře 145 m2.
Výsledek hlasování: 8-0-0
Usnesení č. 22/2017 bylo schváleno.

10. Schválení záměru pronájmu části pozemku 730/2 k.ú. Těšovice u Prachatic o výměře 128 m2.
Pan starosta seznámil zastupitele se žádostí pana Miroslava Lefflera, trv. bytem Těšovice čp. 55 o pronájem
části pozemkové parcely č. 730/2 v kú. Těšovice o výměře 128 m2.
K problematice záměru pronájmu obou částí pozemkové parcely č. 730/2 v kú. Těšovice se vyjádřil pan
starosta s tím, že pokud budou sepsány Smlouvy, týkající se záměrů pronájmu obou částí parcely 730/2, bude
v nich zmíněno omezení, související s tamním záplavovým územím a vyloučení rekreačních staveb.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce Těšovice schvalují zveřejnění záměru pronájmu části pozemku č. 730/2 v kú. Těšovice u
Prachatic o výměře 128 m2.
Výsledek hlasování: 7-0-1(p. Leffler)
Usnesení č. 23/2017 bylo schváleno.

11. Žádost o odkup pozemku 785/2 v k.ú.Těšovice či jeho části
Pan starosta seznámil zastupitele se žádostí STS Prachatice se sídlem v Těšovicích čp. 62 o odkup pozemku č.
785/2 či jeho části v kú. Těšovice .
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Celá problematika byla podrobně projednána. Pan Jiráň navrhuje pozemek neprodávat, ale na žádaný
pozemek uzavřít smlouvu o věcném břemeni a zároveň doporučuje do věcného břemene zakotvit podmínku,
aby vjezd byl umožněn každému.
Bylo hlasováno o všech třech variantách:
Kdo je pro záměr prodeje pozemku
Výsledek hlasování: 0-8-0
Kdo je pro prodej části pozemku:
Výsledek hlasování : 0-8-0
Zřízení smlouvy o věcném břemeni:
Výsledek hlasování: 8-0-0
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce Těšovice zplnomocňují starostu k nabídce bezplatného věcného břemene vjezdu přes
pozemek ze silnice 141/II na bezprostředně sousedící pozemek - dosud 782/1 – zájemci.
Výsledek hlasování: 8-0-0
Usnesení č. 24/2017 bylo schváleno.

12. Žádost o odkup pozemku 458/3 či jeho části v k.ú.Žernovice
Starosta seznámil zastupitele se žádostí pana Karla Starého, bytem Mírová 1012, 383 01 Prachatice o odkup
pozemku 458/3 či jeho části v kú. Žernovice. K celé problematice se vyjádřil pan Jiráň s tím, že pokud Obec
stanoví cenu 10,-Kč/m2, za 3 až 4 nájmy přijde obec o pozemek, protože pokud to není pozemek u domu, je
prodejní cena nízká. Dále pan Petrášek upozornil, že se jedná o pozemek, jehož jedna část byla v minulosti
majetkem rodiny Hesů. Pan Janutka vznesl dotaz, proč se na jednání řeší minulí vlastníci. Pan místostarosta
s panem Petráškem navrhují nabídnout žadateli o odkup pozemku panu Starému součinnost rodiny Hesů
jakožto minulého vlastníka. Na dotaz pana Janutky odpovídá starosta, že i když Obec nebrala v úvahu rodinu
minulého spoluvlastníka, neodporovalo by to zřejmě zákonu, ale nepovažuje ji za etickou.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce Těšovice neschvalují zveřejnění záměru odprodeje pozemku č. 458/3 v kú. Žernovice. Celý
pozemek je v majetku Obce Těšovice, ale původně vznikl odkupem částí dvou parcel dvou majitelů.
Zastupitelstvo doporučuje a zplnomocňuje starostu, aby vyzval současné majitele obou původních částí
nynějšího pozemku 458/3, aby se domluvili a případně společně požádali Obec Těšovice o zpětný odkup
původních částí. Vytýčení jejich hranic by pak bylo jejich věcí.
Výsledek hlasování: 8-0-0
Usnesení č. 25/2016 bylo schváleno

13. Nabídka ČEVAKU na provozování ČOV Tb a tamní kanalizace
Pan starosta informoval zastupitele o finanční nabídce firmy ČEVAK na provozování ČOV Tb a tamní kanalizace
podle jednotlivých nákladových položek. Jedná se o provoz bez nákladů za energii, které by hradila obec.
K této problematice se rozvinula široká diskuse. Zda mají náklady za provoz nést občané /stočné) nebo zda
budou uhrazeny obcí. Zastupitelé chtějí znát nákladovost celého provozu. Toto se v současné době nedá určit
vzhledem k tomu, že začíná zkušební provoz. Pan Šandera navrhuje, aby obec po dobu zkušebního provozu
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nesla náklady bez spoluúčasti občanů. Poté se zastupitelé rozhodnou, jak budou rozpočítávány náklady za
provoz ČOV. S tímto návrhem se ztotožňuje i pan Petrášek.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce Těšovice berou na vědomí nabídku firmy ČEVAK a schvalují sepsání Smlouvy o provozování
ČOV Tb s ČEVAKem dle jejich nabídky "VÝPOČET (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ
ROK " ze dne 6. 3. 2017 a to do konce roku 2017 a pověřují starostu obce k podpisu smlouvy. Zároveň
nesouhlasí se stanovením jakékoli z navržených cen stočného pro občany.
Výsledek hlasování: 8-0-0
Usnesení č. 26/2017 bylo schváleno.

14. Výsledek výběrového řízení – pacht pozemků v majetku obce Těšovice.
Pan starosta seznámil s průběhem a výsledkem výběrového řízení na pacht pozemkových parcel v kú. Těšovice
96/1, 96/2, 172, 173, 174, 222/1, 387/2, 594/6, 607/1, 607/2,607/3, 607/4 a 622/5 a v kú. Běleč 107/2,
107/3, 551/4, 549 a 263/2 . Do výběrového řízení se přihlásili 3 uchazeči. Hodnotící komise vybrala firmu
Prima Agri Prachatice s nabídkovou cenou 3.500,-Kč/ha a dobou pachtu 10 let. Pachtovní smlouva bude
uzavřena na 10 let.
Návrh usnesení:
ZZO schvaluje výsledek výběrového řízení na pronájem pozemků parc. č. 96/1, 96/2, 172, 173, 174, 222/1,
387/2, 594/6, 607/1, 607/2,607/3, 607/4 a 622/5 v kú. Těšovice a 107/2, 107/3, 551/4, 549 a 263/2 v kú.
Běleč, které jsou majetkem obce Těšovice, firmě Prima Agri Prachatice a pověřuje starostu obce k podpisu
pachtovní smlouvy.
Výsledek hlasování: 8-0-0
Usnesení č. 27/2017 bylo schváleno

15. Informace starosty
a. Pan starosta informoval zastupitele o Dohodě o narovnání s Mgr. Ivanem Schambergerem –
Správa internetových stránek. Staré www stránky Obce Těšovice jsou zrušeny.
b. Dále pan starosta otevřel problematiku navrženého nového pracovního místa na úřadě
Zastupitelé doporučují hledat zaměstnance, který by mohl pracovat na plný úvazek a bez
zdravotního omezení. Pánové Leffler, Nachlinger a Šandera spolu s pí. účetní a pí. Sladkou
vypracují rozvahu objemu dosavadních prací na majetku Obce Těšovice a souvisejících
nákladů. Tu předloží zastupitelům nejpozději na příštím ZZO.
c. Pan ing. Jan Štěpán z Plzně nabízí možnost měsíčního bezplatného zapůjčení fotopasti. ZZO
souhlasí.
d. Pan starosta seznámil s návrhem jednotlivých akcí SPOZ pro rok 2017 včetně finanční
nákladovosti v předpokládané výši 31.500,- Kč. ZZO souhlasí
16. Diskuse
a) Pan Hes Jiří upozorňuje na nutnost úklidu křoví nad Bělčí
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b) Pan Šandera upozorňuje na chyby v zápise zastupitelstva v hlasování jednotlivých členů. Ukládá se
paní Janě Sladké Nachlinger opravit zápis. Dále upozornil na nepřesnosti ve Zpravodaji obce, je nutné
v následujícím zpravodaji informace upřesnit.
c) Pan Vlastimil Váňa se ptá, kde je zveřejněna pozvánka na zastupitelstvo v obci Běleč. Celou situaci
vysvětlil pan starosta tak, že jediná oficiální fyzická vývěska je ta na zdi Obecního úřadu. Vyvěšování
v Bělči a Bělečské Lhotě tak není ze strany Obce pokleskem, ale nadále bude vyvěšování v těchto
místech pokračovat. Jinak jsou Zápisy přístupny na www stránkách Obce Těšovice.
d) Paní Zdena Velková vznesla dotaz, zda je možno umístit v obci kontejnery na použité jedlé oleje. Na
to ihned reagoval pan Petrášek, že existuje „zelená popelnice“. Pan Leffler zjistí možnosti.
e) Pan Jiráň znovu otevírá problematiku haltýře. Upozorňuje na soukromé pozemky, dále konstatuje, že
finanční efekt z realizace jde firmě, která se nabízí vypracovat veškeré podklady k dotaci až přes
realizaci akce. Znovu připomíná oslovení místních firem, zabývajících se vodními nádržemi.
f) Pan Šandera – neetická smlouva pro zaměstnankyně obce – na dobu neurčitou- zavazuje se tím další
zastupitelstvo po volbách.
g) Pan Petrášek navrhuje snížit počet hodin v pracovní smlouvě pracovnicím obce.
h) Pan Leffler poděkoval zastupitelům za důvěru za zvolení do funkce místostarosty. Ve věci odměny:
nechce odměnu krátit tak, jak to měla předchozí místostarostka, chce si své úkoly plnit řádně se
zodpovědností vlastní osoby, za jakoukoli částku, kterou Zastupitelstvo obce určí.
i) Pan Šandera – souhlasí s návrhem pana Petráška snížení počtu hodin v pracovní smlouvě
zaměstnankyním obce.
j) Pan Leffler konstatuje, že v začátcích určitě bude potřebovat některou problematiku konzultovat s
paní Janou Sladkou Nachlinger.
k) Pan Leffler dále seznamuje s možností zakoupení myčky sklenic do Kulturního zařízení Běleč, jednalo
by se o investici pro obec ve výši max. 5.000,- Kč. Pan Pivoňka, pan Petrášek a pan Šandera se
s návrhem pana Lefflera ztotožňují.
l) Paní Zdena Velková se ptá, zda bude nějaká železná neděle. Zatím se o ní neuvažuje.
m) Pan Šandera se ptá na faktury z konce roku vystavené SDH Těšovice, kde nebyly přiloženy podrobné
výkazy prací. Na to reaguje pan Wimberský, že byla řádně uzavřena objednávka.
n) Pan Petrášek se ptá, kdo dělá správce KD Běleč.
o) Pan Šandera žádá, aby bylo od dubna odemčeno multifunkční hřiště v Těšovicích.
17. Usnesení
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje:
Usnesení č. 16/2017 ZZO schvaluje za ověřovatele zápisu Lefflera Miroslava a Nachlingera Václava
Usnesení č. 17/2017 ZZO schvaluje Program zasedání zastupitelstva obce Těšovice
Usnesení č. 18/2017 ZZO schvaluje na místostarostou obce Těšovice pana Miroslava Lefflera s nástupem od
09.03.2017 a s odměnou ve výši 12.666 Kč měsíčně od 09.03.2017.
Usnesení č. 20/2017 ZZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2017
Usnesení č. 21/2017 ZZO schvaluje podání žádostí o dotace pro JSDH Běleč a Těšovice
Usnesení č.22/2017- ZZO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku 730/2 v k.ú. Těšovice o
výměře 145 m2.
Usnesení č. 23/2017 ZZO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku č. 730/2 v k.ú.Těšovice u
Prachatic o výměře 128 m2.
Usnesení č. 25/2017 ZZO neschvaluje zveřejnění záměru odprodeje pozemku č. 458/3 v k.ú. Žernovice. Celý
pozemek je v majetku Obce Těšovice, ale původně vznikl odkupem částí dvou parcel dvou majitelů.
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