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. 14/2020
konaného dne 1. září 2020 v kanceláři starosty obce Těšetice od 17:00 hodin

1. Rada obce Těšetice schvaluje:
1.1.
program zasedání Rady obce Těšetice č. 14/2020.
1.2.
navrhovatele usnesení: Mgr. Jindřich Protivánek.
1.3.
rozpočtové opatření č. 11 rozpočtu obce Těšetice pro rok 2020.
PŘÍLOHA č. 2
1.4.
Dodatek nájemní smlouvy uzavřené s firmou Kostky - kostičky, s.r.o., IČO: 05788951
ze dne 1. 7. 2020 – zkrácení doby nájmu a snížení celkového nájemného za užívání
části kanceláře (knihovny) v budově Těšetice č. p. 75.
1.5.
zakoupení roušek a desinfekce a dalších ochranných prostředků proti nákaze COVID19 pro potřeby ZŠ a MŠ Těšetice, OÚ Těšetice, pro potřeby konání voleb v roce 2020
atd., dodavatel: Venbeni s.r.o., IČO: 07683766.
1.6.
Příkazní smlouvu na výkon funkce TDI na stavební akci Kulturní dům Těšetice Renovace sociálního zařízení (toalety)“ dle cenové nabídky ze dne 20. 8. 2020.
1.7.
Darovací smlouvu se spolkem SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vojnice, IČO:
64991539 – dar ve prospěch obce Těšetice, dar je účelově určen na spolufinancování
nákupu automobilu AVIA A 31 K/4.
1.8.
Kupní smlouvu s obcí Hněvotín, IČO: 00299545 – nákup automobilu AVIA A 31 K/4,
hasičská, úprava.
1.9.
Smlouvu o výpůjčce se spolkem SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vojnice, IČO:
64991539 – bezplatné užívání automobilu AVIA A 31 K/4, náklady na provoz a
údržbu automobilu hradí vypůjčitel.
1.10.
Smlouvu o udělení souhlasu (práva) provést stavbu – výstavba sjezdu na místní
komunikaci, zatížené pozemky ve vlastnictví obce Těšetice: pozemek parc. č. 419 a
pozemek parc. č. 349/7, oba k.ú. Těšetice u Olomouce, včetně souhlasu obce s touto
stavební akcí.
1.11.
stanovení celkového počtu zaměstnanců zařazených do obecního úřadu obce Těšetice
- celkový počet zaměstnanců zařazených do Obecního úřadu obce Těšetice na plný
pracovní úvazek (pracovní smlouva) činí 6 osob, z toho 3 pracovníci/pracovnice
kanceláře Obecního úřadu obce Těšetice (sekretariát, ekonomika, účetnictví) a 3
pracovníci/pracovnice technické údržby, to vše od 1. 10. 2020.
1.12.
souhlas obce Těšetice jako zřizovatele ZŠ Těšetice s přijetím finančního daru
poskytovaného ze strany Women for Women,o.p.s., IČO: 24231509, ve prospěch
Základní školy a mateřské školy Těšetice, 783 46, příspěvkové organizace, IČO:
71005790 (stravné pro 6 žáků ZŠ Těšetice).
1.13.
Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. OLK STR20/5071, s Nadací ČEZ, IČO:
26721511, nadační příspěvek na obnovu stromořadí v intravilánu obce Těšetice, ulice
"olomoucká" a "na zábraní".
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. 11 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

