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. 13/2020
konaného dne 28. července 2020 v kanceláři starosty obce Těšetice od 17:00 hodin

1. Rada obce Těšetice schvaluje:
1.1. program zasedání Rady obce Těšetice č. 13/2020.
1.2. navrhovatele usnesení: Mgr. Jindřich Protivánek.
1.3. rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu obce Těšetice pro rok 2020 .
PŘÍLOHA č. 2
1.4. změnu rozpočtu Základní školy a mateřské školy Těšetice, 783 46, příspěvkové organizace,
IČO: 71005790, pro rok 2020.
PŘÍLOHA č. 3
1.5. Smlouvu o dílo se společností SEKNE, spol. s r.o., IČO: 62363701 – nová dopravní značka
na parkoviště před obchodem v Těšeticích, poz. parc. č. 349/3, k.ú. Těšetice u Olomouce, dle
cenové nabídky ze dne 11. 7. 2020. Jedná se o kompletní dodávku a montáž dopravní
značky, včetně administrace potřebných povolení (Magistrát města Olomouce, Dopravní
inspektorát apod.).
1.6. přijetí dotace od Ministerstva zemědělství, IČO: 00020478 – dotační program „12966 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků“, projekt „oprava 2 kamenných křížků
obce Těšetice – Vojnice“, realizace akce jaro 2021.
1.7. přijetí dotace od Ministerstva financí, IČO:00006947 – dotační program „298 22 Akce
financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR“ výzva „VPS-2232-2020 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury“, projekt „Obec
Těšetice - Oprava obecních bytů v objektu Vojnice č.p. 86“.
1.8. podání žádosti o dotaci dle výzvy č. 17 MAS Region Haná (68. výzva IROP) na akci
„Klubovna zájmového a neformálního vzdělávání v ZŠ Těšetice“, realizace v roce 2022.
Žádost o dotaci podá Základní škola a mateřské škola Těšetice, 783 46, příspěvkové
organizace, IČO: 71005790 - Rada obce Těšetice uděluje souhlas zřizovatele s podáním
žádosti o dotaci.
1.9. podání žádosti o dotaci z programu „Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z
rozpočtu MV-GŘ HZS ČR“ – úhrada nákladů na zajištění odborné přípravy členů JSDH
Těšetice v roce 2019 – 2020.
1.10. Smlouvu o dílo se společností BM asistent s.r.o., IČO: 26796350 – zpracování a podání
žádosti o dotaci dle Výzvy č. 15 – „MAS Region HANÁ - IROP - Bezpečnost dopravy“,
stavební akce „Výstavba chodníků podél silnice Těšetice II/448“.
1.11. Příkazní smlouvu se společností BM asistent s.r.o., IČO: 26796350 – administrace dotace
dle Výzvy č. 15 – „MAS Region HANÁ - IROP - Bezpečnost dopravy“, stavební akce
„Výstavba chodníků podél silnice Těšetice II/448“. Jedná se o organizaci výběrového
řízení a zpracování žádosti o platbu, dále o případné změnové řízení projektu a roční
monitorovací zprávy.
1.12. Dohodu o ukončení smluvního vztahu založeného na základě Smlouvy o hrazení elektrické
energie a nájmu za uložení PC při provozu infokanálu TKR obce Těšetice ze dne 15. 7.
2016. Ukončení smlouvy ke dni 31. 7. 2020.
1.13. Smlouvu o udělení souhlasu (práva) provést stavbu s vlastníky domu Rataje č.p. 67 –
výstavba vodovodní přípojky, zatížený pozemek ve vlastnictví obce: část pozemku parc. č.
225, k.ú. Rataje u Olomouce, včetně souhlasu obce s touto stavební akcí.
1.14. omezení provozu OÚ Těšetice v době od 17. do 21. srpna 2020 včetně; po tuto dobu bude
na OÚ Těšetice přítomen min. jeden administrativní pracovník.

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
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1.15. dodatek nájemní smlouvy uzavřené s firmou JR stavby CZ, s.r.o., IČO: 26875080 –
zkrácení doby nájmu a snížení celkového nájemného za užívání části pozemku parc. č. 229
o výměře 50 m2, k.ú. Těšetice u Olomouce.
1.16. jmenování komise pro otevírání obálek – stavební akce „Kulturní dům Těšetice - Renovace
sociálního zařízení (toalety)“: Mgr. Jindřich Protivánek (předseda), Mgr. Markéta
Hrbáčková (místopředseda), Ing. Luděk Mlčoch (člen)
1.17. jmenování hodnotící komise – stavební akce „Kulturní dům Těšetice - Renovace sociálního
zařízení (toalety)“: Mgr. Jindřich Protivánek (předseda), Ing. Luděk Mlčoch
(místopředseda), Václav Koutný (člen)
1.18. výběr dodavatele – stavební akce „Kulturní dům Těšetice - Renovace sociálního zařízení
(toalety)“: Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o. IČO: 26823411, Dolní novosadská
516/84, Nové Sady, 779 00 Olomouc.
1.19. uzavření Smlouvy o dílo s firmou Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o. IČO:
26823411, Dolní novosadská 516/84, Nové Sady, 779 00 Olomouc, stavební akce
„Kulturní dům Těšetice - Renovace sociálního zařízení (toalety)“.
1.20. datum dalšího konání ROT – 25. 8. 2020 v 17:00 hod.
1.21. Smlouvu o sečení hřiště se spolkem SK Sokol Těšetice, z. s., IČO: 45238421, podle návrhu
SK Sokol Těšetice, z. s. ze dne 23. 7. 2020, smlouva na dobu určitou od 1. 8. 2020 do 30.
6. 2021.
2. Rada obce Těšetice doporučuje Zastupitelstvu obce Těšetice schválit:
2.1. Obecně závaznou vyhlášku obce, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Těšetice
PŘÍLOHA č. 4
2.2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Těšetice
na financování projektu „výsadba stromů na obecních pozemcích – výsadba v rámci výzvy
MŽP 9/2019 - pozemky parc. č. 251/6 a parc. č. 114/4, k. ú. Těšetice u Olomouce“,
finanční 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, včetně udělení souhlasu zřizovatele s podáním žádosti o dotaci.
2.3. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Těšetice
na financování projektu „výsadba stromů na obecních pozemcích – výsadba v rámci výzvy
MŽP 9/2019 - pozemek parc. č. 174/1, k. ú. Vojnice u Olomouce“, finanční 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, včetně
udělení souhlasu zřizovatele s podáním žádosti o dotaci.
Mgr. Jindřich Protivánek, v. r.
starosta obce Těšetice
Ing. Luděk Mlčoch, v. r.
místostarosta obce Těšetice

Václav Koutný, v. r.
místostarosta obce Těšetice

Přílohy:
Příloha č. 1 – prezenční listina
Příloha č. 2 – rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu obce Těšetice pro rok 2020
Příloha č. 3 – změna rozpočtu Základní školy a mateřské školy Těšetice, 783 46, příspěvkové
organizace, IČO: 71005790, pro rok 2020
Příloha č. 4 – návrh OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Těšetice
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