Obec T ě š e t i c e
Těšetice č. p. 75, PSČ 78346
IČO: 00299545
Bankovní spojení:
155 813 049/0300

USNESENÍ
ze zasedání Rady obce Těšetice (dále také jen jako „ROT“) č. 08/2020
konaného dne 5. května 2020 ve Společenské síni Obecního úřadu Těšetice od 17:00 hodin

1.

Rada obce Těšetice schvaluje:
1.1. program zasedání Rady obce Těšetice č. 08/2020
1.2. navrhovatele usnesení: Mgr. Jindřich Protivánek
1.3. nákup vybavení proti hmyzu pro JSDH Těšetice – předpokládaný rozsah vybavení: 1 ks vysavač, 3 ks
včelařských obleků včetně rukavic, 2 ks rojochyt,
1.4. dohodu o prominutí dluhu (kadeřnictví Těšetice) – prominutí nájemného dle Smlouvy o nájmu prostor
sloužících k podnikání ze dne 2. prosince 2019 – nájemné za měsíc duben 2020.
1.5. rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce Těšetice pro rok 2020
PŘÍLOHA č. 2
1.6. omezení přístupu na přírodní hřiště za ZŠ Těšetice – hřiště bude pro veřejnost přístupné pouze v pracovní
dny od 9:00 do 15:30 hodin (v zimních měsících) a od 9:00 do 20:00 hodin (v letních měsících); toto
omezení se netýká multifunkčního sportovního hřiště Těšetice, které bude přístupné 24 hodin denně, 7 dnů
v týdnu (vstup vchodem směrem od Těšetic).
1.7. souhlas se stavebními úpravami veřejného prostranství před domem Rataje č.p.2–úpravy budou respektovat
projekt nových chodníků v Ratajích (projekt společnosti NELL PROJEKT s.r.o., IČO: 29209081 ze srpna
2016) a budou realizovány na náklady a odpovědnost vlastníka domu Rataje č.p.2
PŘÍLOHA č. 3
1.8. podání žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního programu Olomouckého kraje „Program na podporu
investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v
Olomouckém kraji v roce 2020“ – pořízení sekačky (malý traktor) vč. příslušenství pro údržbu ploch
sportovišť obce Těšetice, včetně souhlasu s realizací této dotační akce. Rada obce Těšetice prohlašuje, že
majetek pořízený z Dotačního programu Olomouckého kraje „Program na podporu investičních akcí v
oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji
v roce 2020“ bude pořizován výlučně do vlastnictví obce Těšetice, a to včetně oprav a technického
zhodnocení tohoto majetku. Rada obce Těšetice se zavazuje ponechat majetek pořízený z Dotačního
programu Olomouckého kraje „Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické a
sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2020“ po dobu
minimálně 10 let v majetku obce Těšetice.
1.9. darovací smlouvu se statutárním městem Olomouc, IČO: 00299308 – nepeněžitý dar (50 ks respirátorů, 50
ks rukavic, 5 litrů desinfekce na ruce) ve prospěch obce Těšetice.
1.10. opravu výtluků místních komunikací v obci Těšetice, místní části Těšetice, Vojnice a Rataje, dle cenové
nabídky firmy ROADMEDIC s.r.o., IČO: 28586484 ze dne 24. 3. 2020,
1.11. opravu uličních vpustí na „pivovarské ulici“ v Těšeticích,
1.12. úpravu rozpočtu Základní školy a mateřské školy Těšetice, 783 46, příspěvkové organizace, IČO:
71005790, pro rok 2020 - snížení neinvestiční položky služby u střediska školní jídelna a současně
navýšení investiční položky u střediska mateřská škola.
1.13. vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ZŠ Těšetice z evidence majetku (souhlas obce
Těšetice jako zřizovatele Základní školy a mateřské školy Těšetice, 783 46, příspěvkové organizace, IČO:
71005790)
PŘÍLOHA č. 4
1.14. Veřejnopr. smlouvy - Podpora činností spolků a org. složek obce Těšetice na roky 2019-2022 pro rok 2020:
 SH ČMS — Sbor dobrovolných hasičů Těšetice, IČO: 67339786
 SH ČMS — Sbor dobrovolných hasičů Vojnice, IČO: 64991539
 SH ČMS — Sbor dobrovolných hasičů Rataje, IČO: 64991351
 SK Sokol Těšetice, z. s., IČO: 45238421
 JATAR, z.s., IČO: 26581990

2.

Rada obce Těšetice doporučuje Zastupitelstvu obce Těšetice zamítnout:
2.1. podmínky obce Těšetice pro udělení souhlasu se zahájením provozu vrtu pitné vody v obci Těšetice
Svazkem obcí Vodovod Pomoraví, IČO: 47921129, dle dopisu z března 2016

3.

Rada obce Těšetice zamítá:
3.1. nabídku pojišťovny Colonnade Insurance S.A., organizační složka, IČO: 04485297 na sjednání pojištění
členů JSDH proti úrazu a nemoci; pojištění je řešeno z pojištění HZS Olomouckého kraje

Ing. Luděk Mlčoch, v. r.
místostarosta obce Těšetice

Mgr. Jindřich Protivánek, v. r.
starosta obce Těšetice

Václav Koutný, v. r.
místostarosta obce Těšetice

Příloha č. 1 – prezenční listina
Příloha č. 2 – rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce Těšetice pro rok 2020
Příloha č. 3 – zákres řešení stavebních úprav veřejného prostranství před hospodou v Ratajích
Příloha č. 4 – soupis dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ZŠ Těšetice k vyřazení
Poznámky:
zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a podle příslušných ust. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, vše v platném znění,
do úplné verze Usnesení mohou občané v případě potřeby nahlédnout v souladu s příslušnými právními předpisy, a to na Obecním úřadě obce Těšetice

