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. 07/2021
konaného dne 20. dubna 2021 ve Společenské síni OÚ Těšetice od 17:00 hodin

1.

Rada obce Těšetice schvaluje:
1.1. program zasedání Rady obce Těšetice č. 07/2021
1.2. navrhovatele usnesení: Mgr. Jindřich Protivánek
1.3. zveřejnění záměru změny Smlouvy o pronájmu ze dne 1. 10. 2006 – pronájem pozemků parc. č. 256 a parc.
č. 131/19, oba k. ú. Těšetice u Olomouce.
1.4. zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku parc. č. 265/6, k. ú. Rataje u Olomouce.
1.5. dohodu o prominutí dluhu – prominutí nájemného dle Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání ze
dne 2. prosince 2019 – nájemné za měsíc duben 2021.
1.6. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. IN/CZ - 037/2020 ze dne 9. 12. 2020 – vícepráce a méněpráce vzniklé
během výstavby dle cenové nabídky ze dne 15. 4. 2021.
1.7. Smlouvu o spolupráci při vypracování „ÚZEMNÍ STUDIE RATAJE " – dohoda o spolufinancování nákladů
nutných pro vypracování územní studie.
1.8. Smlouvu o dílo na vypracování díla „ÚZEMNÍ STUDIE RATAJE" - vypracování územní studie pro
výstavbu rodinných domů v lokalitě pozemku parc. č. 104/4, k.ú. Rataje u Olomouce (dle územního plánu
plocha Z118).
1.9. nový Jednací řád Rady obce Těšetice – účinnost od 1. 5. 2021.
PŘÍLOHA č. 2
1.10. Provozní řád pro provoz sběrného místa - kontejnery na velkoobjemový domovní odpad umístěné na
pozemku parc. č. st. 197, k. ú. Těšetice u Olomouce.
PŘÍLOHA č. 3
1.11. vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z evidence majetku ZŠ Těšetice - souhlas obce jako zřizovatele
Základní školy a mateřské školy Těšetice, 783 46, příspěvkové organizace, IČO:71005790 – jedná se o
dlouhodobě nepoužívaný, případně poškozený a neopravitelný majetek.
PŘÍLOHA č. 4
1.12. vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z evidence majetku obce Těšetice – jedná se o dlouhodobě
nepoužívaný, případně poškozený a neopravitelný majetek.
PŘÍLOHA č. 5

2.

Rada obce Těšetice doporučuje Zastupitelstvu obce Těšetice schválit:
2.1. Souhlasné prohlášení o shodě průběhu hranic pozemků dle žádosti ze dne 6. 4. 2021 – oprava chybného
vyměření a výměry pozemku parc. č. 265/1, k. ú. Rataje u Olomouce.
2.2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Těšetice na financování
projektu „Rekonstrukce keramické dílny pro neformální vzdělávání v ZŠ Těšetice“ - projekt podpořený k
financování z Ministerstva pro místní rozvoj, číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012548, výpomoc
je poskytována ve prospěch Základní školy a mateřské školy Těšetice, 783 46, příspěvkové organizace,
IČO: 71005790, návratnost výpomoci do konce 1. čtvrtletí roku 2022.

3.

Rada obce Těšetice zamítá:
3.1. žádost na náhradu škody – žádost ze dne 22. března 2021.
3.2. finanční podporu společnosti BONA HELPO s.r.o. - žádost ze dne 16. dubna 2021.

Mgr. Jindřich Protivánek, v. r.
starosta obce Těšetice
Ing. Luděk Mlčoch, v. r.
místostarosta obce Těšetice

Ing. Vladimír Nevrlý, v. r.
místostarosta obce Těšetice

Přílohy:
Příloha č. 1 – prezenční listina
Příloha č. 2 – Jednací řád Rady obce Těšetice
Příloha č. 3 – Provozní řád sběrného místa – kontejnery na velkoobjemový odpad
Příloha č. 4 – soupis dlouhodobého hmotného majetku ZŠ Těšetice k vyřazení
Příloha č. 5 – soupis dlouhodobého hmotného majetku obce Těšetice k vyřazení

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

