Obec T ě š e t i c e
Těšetice č. p. 75, PSČ 783 46
IČO: 00299545
Bankovní spojení:
155 813 049/0300
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ze zasedání Zastupitelstva obce Těšetice č. 03/2020 konaného
dne 9. června 2020 v 18:00 hodin ve Společenské síni Obecního úřadu Těšetice
Zastupitelstvo obce Těšetice schvaluje:
program zasedání Zastupitelstva obce Těšetice č. 03/2020.
členy návrhové komise na přednesení usnesení: Mgr. Hrbáčková a Mgr. MUDr. Němeček.
účetní závěrku obce Těšetice k 31. 12. 2019.
závěrečný účet obce Těšetice včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Těšetice za
rok 2019 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
vyřazení nemovité věci z majetku obce Těšetice – stavba dětského hřiště na pozemku parc. č.
251/5, k. ú. Těšetice u Olomouce.
rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce Těšetice pro rok 2020.
PŘÍLOHA č. 2
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Těšetice na
financování projektu Vybavení žákovské dílny v ZŠ Těšetice - projekt podpořený k financování z
Ministerstva pro místní rozvoj, číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012508, výpomoc je
poskytována ve prospěch Základní školy a mateřské školy Těšetice, 783 46, příspěvkové
organizace, IČO: 71005790, návratnost výpomoci do konce 1. čtvrtletí roku 2021.
bezplatný převod (vklad) části infrastruktury obce Těšetice do majetku Svazku obcí Vodovod
Pomoraví, IČO: 47921129; jedná se o stavbu „Rataje - Ratajské zahrady II. etapa IO 01 vodovodní
řád“, rozvodná vodovodní síť zkolaudovaná v roce 2020, zbudovaná na pozemcích parc. č. 119/15,
119/53, 257/1 a 257/36, vše v k. ú. Rataje u Olomouce, délka 181,61 metrů, DN 90 Pn 10,
inventární číslo 2030001454. Uvedená síť nebyla pořízena z dotací.
dohodu o převodu majetku (vodovodu) a o navýšení majetkového podílu obce Těšetice ve
Vodovodu Pomoraví, svazku obcí se Svazkem obcí Vodovod Pomoraví, IČO: 47921129 v rozsahu
dle bodu 1. 8. tohoto usnesení a ve smyslu platných stanov Vodovodu Pomoraví, svazku obcí.
zařazení svého správního území působnosti MAS Region HANÁ pro realizaci strategie CLLD na
programové období 2021 - 2027.
přijetí dotace od Olomouckého kraje, IČO: 60609460, na stavební akci „Kulturní dům Těšetice Renovace sociálního zařízení (toalety)“ - dotace z Dotačního programu Olomouckého kraje
„Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020“,
dotační titul „1 - Podpora výstavby a rekonstrukcí“.
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, IČO: 60609460, dotace na
spolufinancování stavební akce „Kulturní dům Těšetice - Renovace sociálního zařízení (toalety)“.
přijetí dotace od Olomouckého kraje, IČO: 60609460, na stavební akci „Multifunkční hřiště
Těšetice – zbudování umělého osvětlení a rekonstrukce povrchu včetně oplocení“ - dotace z
Dotačního programu Olomouckého kraje „Program na podporu výstavby a rekonstrukcí
sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2020“, dotační titul „Projekty na
výstavbu a rekonstrukci sportovních zařízení“.
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, IČO: 60609460, dotace na
spolufinancování stavební akce „Multifunkční hřiště Těšetice – zbudování umělého osvětlení a
rekonstrukce povrchu včetně oplocení“.
Zastupitelstvo obce Těšetice zamítá:
koupi pozemku parc. č. st. 75, jehož součástí je stavba (zemědělská stavba), k. ú. Vojnice u
Olomouce

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

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

Václav Koutný, v. r.
místostarosta obce Těšetice

Přílohy:
Příloha č. 1 – prezenční listina
Příloha č. 2 – rozpočtové opatření č. 7 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

