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. 21/2020
konaného dne 15. prosince 2020 ve Společenské síni OÚ Těšetice od 17:00 hodin

1.

2.

Rada obce Těšetice schvaluje:
1.1. program zasedání Rady obce Těšetice č. 21/2020.
1.2. navrhovatele usnesení: Mgr. Jindřich Protivánek.
1.3. rozpočtové opatření č. 16 rozpočtu obce Těšetice pro rok 2020 .
PŘÍLOHA č. 2
1.4. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 8. 2020 s firmou Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o. IČO:
26823411, stavební akce „Kulturní dům Těšetice - Renovace sociálního zařízení (toalety)“, předmětem dodatku jsou
vícepráce a méněpráce vzniklé během výstavby.
1.5. podání žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního programu Ministerstva zemědělství „129 660 Údržba a obnova kulturních a
venkovských prvků pro rok 2021.“ – bude požádáno o dotaci na opravu těchto staveb:
a. kamenný kříž Rataje (kříž na pozemku parc. č. 257/73, k.ú. Rataje u Olomouce),
b. sousoší sv. Cyrila a Metoděje Rataje (sousoší na pozemku parc. č. 68/1 k.ú. Rataje u Olomouce),
včetně souhlasu obce Těšetice s touto stavební akcí.
1.6. rozpočet Základní školy a mateřské školy Těšetice, 783 46, p.o., IČO: 71005790, na rok 2021
PŘÍLOHA č. 3
1.7. střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Těšetice, 783 46, příspěvkové organizace, IČO: 71005790 na
roky 2022 – 2023.
PŘÍLOHA č. 4
1.8. schválení bezplatné distribuce „těšetických betlémů“ a pohlednic obce Těšetice – betlémy budou předány všem
zastupitelům, vybraným sponzorům obce, členům Seniorklubu, ochotníkům, zástupcům spolků a organizací působících
v obci, pracovníkům a spolupracovníkům obce atd. Pohlednice budou předány všem občanům obce Těšetice společně s
obecním zpravodajem. O bezplatné distribuci bude vedena písemná evidence.
1.9. jmenování komisí VZ – veřejná zakázka „Svoz komunálního odpadu v obcích Těšetice a Luběnice“:
1.10. výběr dodavatele – veřejná zakázka „Svoz komunálního odpadu v obcích Těšetice a Luběnice“ - firma FCC Prostějov, s.r.o.,
IČO: 26224178, se sídlem Průmyslová 4407/1b, 796 01 Prostějov.
1.11. uzavření Smlouvy o svozu komunálního odpadu – veřejná zakázka „Svoz komunálního odpadu v obcích Těšetice a
Luběnice“ - firma FCC Prostějov, s.r.o., IČO: 26224178, se sídlem Průmyslová 4407/1b, 796 01 Prostějov, délka trvání
smlouvy: do 31. 12. 2022.
1.12. zapojení Základní školy a mateřské školy Těšetice, 783 46, příspěvkové organizace, IČO: 71005790 do projektu MAP III
ORP Konicko, který bude realizován v období od 1. 1. 2022 do 30. 11.2023.
1.13. přijetí dotace od Ministerstva životního prostředí, IČO 00164801, Dotační program 11531 - Operační program životní
prostředí 2014-2020 - dotace na kompostéry do domácností a na pořízení štěpkovače obce.
1.14. prominutí dluhů vůči obci Těšetice - nevymahatelné místní poplatky.
PŘÍLOHA č. 5
1.15. Darovací smlouvu se Zemědělským družstvem Těšetice, IČO: 14615452 – dar ve prospěch obce Těšetice (dar pro účely
financování činnosti Seniorklubu obce Těšetice).
1.16. Darovací smlouvu se Zemědělským družstvem Těšetice, IČO: 14615452 – dar ve prospěch obce Těšetice (dar pro účely
financování činnosti SPOZ obce Těšetice).
1.17. převod technického zhodnocení budovy ZŠ Těšetice - rekonstrukce WC v 1. NP budovy ZŠ Těšetice provedená v roce
2020, a to bezúplatně a k datu 31. 12. 2020.
1.18. úpravu odpisového plánu Základní školy a mateřské školy Těšetice, 783 46, příspěvkové organizace, IČO: 71005790 na rok
2020 - odpisový plán je doplněný o majetek zakoupený v roce 2020.
PŘÍLOHA č. 6
1.19. odpisový plán Základní školy a mateřské školy Těšetice, 783 46, p.o, IČO: 71005790 na rok 2021
PŘÍLOHA č. 7
1.20. přijetí dotace od Ministerstvo vnitra - generálního ředitelství HZS ČR – dotace na výdaje za odbornou přípravu, za
uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy
vyhlášené v roce 2020.
1.21. datum konání první ROT v roce 2021 – 12. 1. 2021 od 17:00 hod.
Rada obce Těšetice zamítá:
2.1. finanční podporu projektu Abeceda první pomoci – společnost Stopa bezpečí s.r.o., IČO: 08431205

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. 16 rozpočtu obce Těšetice pro rok 2020
Příloha č. 3 – Rozpočet ZŠ Těšetice na rok 2021
Příloha č. 4 – Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Těšetice na roky 2022 – 2023
Příloha č. 5 – Anonymizovaný seznam dlužníků - prominutí dluhů vůči obci Těšetice - nevymahatelné místní poplatky
Příloha č. 6 – Upravený odpisový plán ZŠ Těšetice na rok 2020
Příloha č. 7 – Odpisový plán ZŠ Těšetice na rok 2021
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

