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. 11/2020
konaného dne 16. června 2020 v kanceláři starosty obce Těšetice od 17:00 hodin

1.

Rada obce Těšetice schvaluje:
1.1. program zasedání Rady obce Těšetice č. 11/2020
1.2. navrhovatele usnesení: Mgr. Jindřich Protivánek
1.3. rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu obce Těšetice pro rok 2020
PŘÍLOHA č. 2
1.4. Příkazní smlouvu se společností BM asistent s.r.o., IČO: 26796350 – administrace dotační akce
„Rekonstrukce a výstavba chodníků v obci Rataje - II. etapa (5. větev chodníků)“ realizované na základě
Výzvy č. 10 - MAS Region HANÁ - IROP - Bezpečnost dopravy. Jedná se o organizaci výběrového řízení
a zpracování žádosti o platbu a dále o případné změnové řízení projektu a roční monitorovací zprávy
1.5. nájemní smlouvu s firmou JR stavby CZ, s.r.o., IČO: 26875080 – nájem části pozemku parc. č. 229 o
výměře 50 m2, k.ú. Těšetice u Olomouce doba nájmu 90 dnů,
1.6. Smlouvu o zprostředkování – zajištění kulturního představení pro SeniorKlub obce Těšetice dne 13. 11.
2020
1.7. podání žádosti o dotaci - MAS REGION HANÁ, 6.výzva PRV, 7. FISCHE, "kulturní a spolková zařízení"
– žádost o dotaci bude podána na akci „Kulturní dům Těšetice – oprava elektroinstalace (hlavní rozvody)“
1.8. opravu poničeného kabelu TKR v k.ú. Rataje u Olomouce dle cenové nabídky firmy TKR Jašek, s.r.o.,
IČO: 25385780
1.9. Smlouvu o využívání systému nakládání s komunálním odpadem s firmou PREFA PECINA s.r.o., IČO:
28607317
1.10. Smlouvu o udělení souhlasu (práva) provést stavbu – výstavba vodovodní přípojky přes pozemek ve
vlastnictví obce - část pozemku parc. č. 416/5, k.ú. Těšetice u Olomouce, to vše včetně souhlasu obce s
touto stavební akcí
1.11. Smlouvu o udělení souhlasu (práva) provést stavbu – výstavba vodovodní přípojky přes pozemek ve
vlastnictví obce - část pozemku parc. č. 371/2 a dále přes obecní chodník na pozemku parc. č. 114/9, vše
k.ú. Těšetice u Olomouce, to vše včetně souhlasu obce s touto stavební akcí
1.12. stanovení data úplného odpojení analogového vysílání dle přípisu firmy TKR Jašek, s.r.o., IČO: 25385780
ze dne 11. 6. 2020 - datum odpojení: 4. 8. 2020
1.13. námitky proti změnám provozní doby pošty Těšetice dle žádosti České pošty, s.p., IČO: 47114983 ze dne 4.
6. 2020 – požadavek na zachování provozní doby ve středy do 17:00 hod. a v pátky od 13:00 do 16:00 hod.
1.14. zakoupení dvou betonových dopravních kuželů jako dočasné dopravní zábrany umístěné na cyklostezce
Těšetice – Ústín; nákup a instalace zábran bude provedena po odsouhlasení Dopravním inspektorátem
Police ČR
1.15. smlouvu o provedení uměleckého výkonu – zajištění kulturního představení v KD Těšetice dne 13. 09.
2020,
1.16. Darovací smlouvu – finanční příspěvek ve prospěch obce Těšetice na výsadbu stromů na pozemku parc. č.
240, k.ú. Vojnice u Olomouce
1.17. koupi stromů, laviček, inf. tabulí, pomocného materiálu, vč. souvisejících služeb (práce geodeta apod.) pro
výsadbu stromů na pozemku parc. č. 240, k.ú. Vojnice u Olomouce

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

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

Přílohy:
Příloha č. 1 – prezenční listina
Příloha č. 2 – rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu obce Těšetice pro rok 2020

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

