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. 03/2021
konaného dne 9. února 2021ve Společenské síni OÚ Těšetice od 17:00 hodin

1.

2.

Rada obce Těšetice schvaluje:
1.1. program zasedání Rady obce Těšetice č. 03/2021
1.2. navrhovatele usnesení: Mgr. Jindřich Protivánek
1.3. rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce Těšetice pro rok 2021.
PŘÍLOHA č. 2
1.4. darovací smlouvu - finanční příspěvek ve prospěch Charity Olomouc, IČO: 44936427
1.5. změnu (dodatek) Pojistné smlouvy o pojištění právní ochrany č. 4021064 uzavřené se společností
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, IČO: 03450872, dne 7. 11. 2016 – navýšení pojistného
krytí.
1.6. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 29. 9. 2014 se společností DIMATEX CS, spol. s r.o.,
jehož předmětem je změna platby za svozové služby (svoz starého textilu).
1.7. Dodatek k Pachtovní smlouvě č. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020 ze dne 1. 1. 2020,
Zemědělské družstvo Těšetice, IČO: 14615452.
PŘÍLOHA č. 3
1.8. Příkazní smlouvu se společností TZ Grants s.r.o., IČO: 03265111 na administraci žádosti o dotaci
z Programu 29821 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství,
vyhlášené Ministerstvem financí, stavební akce „WC v budově ZŠ Těšetice“, předmětem jsou činnosti
příkazníka zahrnující: zpracování a podání žádosti na MF, administraci výběrového řízení,
administraci schválené žádosti-příprava podkladů pro smlouvu, závěrečné vyúčtování.
1.9. Příkazní smlouvu se společností TZ Grants s.r.o., IČO: 03265111 na administraci žádosti o dotaci
z podprogramu 298D2230 – Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury,
stavební akce „elektroinstalace bytového domu Vojnice č.p.86“, předmětem jsou činnosti příkazníka
zahrnující: zpracování a podání žádosti na MF, administraci výběrového řízení, administraci
schválené žádosti-příprava podkladů pro smlouvu, závěrečné vyúčtování.
1.10. podání žádosti o dotace z Programu 29821 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálního školství, vyhlášeném Ministerstvem financí, stavební akce „WC v budově ZŠ Těšetice“,
včetně souhlasu s touto stavební akcí.
1.11. podání žádosti o dotace z podprogramu 298D2230 – Podpora výstavby, obnovy a provozování
komunální infrastruktury, stavební akce „elektroinstalace bytového domu Vojnice č.p.86“, včetně
souhlasu s touto stavební akcí.
1.12. souhlas obce se stavbou „RD-RATAJE – RATAJSKÉ ZAHRADY III. Etapa“ specifikovanou mj. v
Závazném stanovisku Magistrátu města Olomouce, č. j. SMOL/016081/2021/ODUR/UUP/Sch ze dne
18. 1. 2021; při realizaci stavby nebudou narušeny chodníky realizované obcí Těšetice v roce 2019;
souhlas poskytovatele dotace (IROP) s případným zásahem do těchto chodníků zajistí stavebník.
1.13. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1007C21/21 uzavírané s Českou
republikou – Státním pozemkovým úřadem, IČO: 01312774. Věcné břemeno je zřizováno na
pozemku parc. č. 420/4, k. ú. Těšetice u Olomouce, za účelem zbudování přípojky vody Pe d 32.
1.14. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1008C21/21 uzavírané s Českou
republikou – Státním pozemkovým úřadem, IČO: 01312774. Věcné břemeno je zřizováno na
pozemku parc. č. 420/4, k. ú. Těšetice u Olomouce, za účelem zbudování přípojky tlakové kanalizace
Pe d 40.
1.15. Smlouvu na zajištění projektové dokumentace včetně souvisejících služeb (tzv. inženýring) pro zápis
samostatné stavby (budova bývalé hasičské zbrojnice Vojnice) do katastru nemovitostí.
1.16. dohodu o prominutí dluhu – prominutí nájemného dle Smlouvy o nájmu prostor sloužících k
podnikání ze dne 2. prosince 2019 – nájemné za měsíc únor 2021.
Rada obce Těšetice doporučuje Zastupitelstvu obce Těšetice zamítnout:
2.1. prodej části pozemku parc. č. 130/4, k.ú. Těšetice 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. 2 rozpočtu obce Těšetice pro rok 2021
Příloha č. 3 – seznam pozemků užívaných dle pachtovní smlouvy se Zemědělským družstvem Těšetice
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

