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. 02/2021
konaného dne 26. ledna 2021 ve Společenské síni OÚ Těšetice od 17:00 hodin

1.

2.

3.

Rada obce Těšetice schvaluje:
1.1. program zasedání Rady obce Těšetice č. 02/2021
1.2. navrhovatele usnesení: Mgr. Jindřich Protivánek.
1.3. koupi 5 ks kontejnerů o objemu 1100 l na kontejnerové stání u hřbitova (náhrada za velkoobjemovou vanu),
dodavatel: FCC Prostějov, s.r.o., IČO: 26224178.
1.4. zveřejnění záměru pronajmout obecní byt č. 3 o celkové výměře 39,17 m 2 nacházející se v I. NP domu
Vojnice č. p. 86, tj., stavby, která je součástí pozemku parc. č. st. 102/2 v k. ú. Vojnice u Olomouce, a to na
dobu určitou od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2021.
1.5. zveřejnění záměru pronájmu nemovitosti – části pozemku parc. č. 229 o výměře cca 300 m2, k.ú. Těšetice u
Olomouce, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědí.
PŘÍLOHA č. 2
1.6. Dohodu o ukončení smluvního vztahu založeného na základě Nájemní smlouvy uzavřené dne 1. 4. 2019,
dlažba bude ponechána na místě, ukončení smlouvy ke dni 31. 1. 2021.
1.7. Dohodu o ukončení smluvního vztahu založeného na základě Nájemní smlouvy uzavřené dne 10. 10. 2019,
ukončení smlouvy ke dni 31. 1. 2021.
1.8. Dohodu o ukončení smluvního vztahu založeného na základě Smlouvy o údržbě a servisní činnosti
uzavřené 31. 3. 2020 s ONYX engineering, spol. s r. o., IČO: 64615341; ukončení smlouvy k 31. 3. 2021.
1.9. Smlouvu o udělení souhlasu (práva) provést stavbu – rekonstrukce parkovací plochy před domem Těšetice
č. p. 146 spočívající ve snížení obrubníků a dlažby; zatížený pozemek ve vlastnictví obce: část pozemku
parc. č. 137/2, k.ú. Těšetice u Olomouce. Stavební akce proběhne na náklady a odpovědnost investora
(žadatele).
PŘÍLOHA č. 3
1.10. podání žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního programu Olomouckého kraje „Program na podporu JSDH
2021“, dotační titul „Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného
vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2021“ – dva zásahové obleky včetně příslušenství a doplňků
(přilba, rukavice, boty, kukla) pro JSDH Těšetice.
1.11. souhlas s výsadbou stromů na pozemku parc. č. 182/1, k. ú. Vojnice u Olomouce, včetně závazku dodržet
10-tiletou udržitelnost dotační akce (péče o stromy apod.); souhlas je udělován pro realizaci výsadby
plánované na podzim 2021 v rámci dotační akce dle Výzvy č. 9/2019 Národního programu Životní
prostředí MŽP, a to bez finančního zapojení obce Těšetice.
1.12. uzavření Smlouvy o dílo s firmou Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o. IČO: 26823411 – stavební
přípomoce na KD Těšetice, dle cenové nabídky ze dne 22. 1. 2021.
1.13. Smlouvu o dílo a Příkazní smlouvu číslo P/2021/006 na vypracování díla „Úprava místní komunikace
v Těšeticích část 1.“ – DUSP, Ž, VŘ." (lokalita ulice pivovarská Těšetice) s Regionální agenturou pro
rozvoj střední Moravy, IČO: 64631109 - zajištění kompletní žádosti o dotaci, dokumentace pro sloučené
územní rozhodnutí a pro stavební povolení (DUSP/PDPS), včetně administrace výběrového řízení.
1.14. Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-8016426/VB/001 se společností ČEZ Distribuce,
a. s., IČO: 24729035. Jedná se o umístění zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení NN) na pozemku
parc. č. 402, k.ú. Těšetice u Olomouce.
1.15. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti (pozemku) č. 20546A uzavřené se společností
Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 25788001 dne 6. 11. 2006; předmětem dodatku je umožnění podnájmu
předmětu nájmu a další formální úpravy smlouvy.
1.16. zaslání předběžné registrační žádosti o dotaci na zřízení fotovoltaického zařízení ve smyslu emailu
společnosti BM asistent s.r.o., IČO: 26796350, ze dne 22. 01. 2021.
Rada obce Těšetice revokuje:
2.1. Usnesení ROT č. 1/2020 ze dne 12. ledna 2021, bod usnesení č. 1.7.
2.2. Usnesení ROT č. 1/2020 ze dne 12. ledna 2021, bod usnesení č. 1.15.
Rada obce Těšetice zamítá:
3.1. pořízení leteckých fotografií obce dle nabídky společnosti CBS Nakladatelství s. r. o., IČO: 24804584, ze
dne 20. 01. 2021

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 – zákres části pozemku parc.č.229, k.ú. Těšetice u Olomouce
Příloha č. 3 – zákres řešení stavebních úprav prostranství před domem Těšetice č.p. 146
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

