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. 10/2021
konaného dne 27. května 2021 ve Společenské síni OÚ Těšetice od 17:00 hodin

1.

Rada obce Těšetice schvaluje:
1.1. program zasedání Rady obce Těšetice č. 10/2021.
1.2. navrhovatele usnesení: Mgr. Jindřich Protivánek.
1.3. zapojení obce Těšetice do soutěže "Odlož mobil v knihovně" pořádané společností ASEKOL a
Olomouckým krajem – sběrná místa:
a) Obecní úřad Těšetice,
b) knihovna Těšetice (Těšetice č.p. 75).
1.4. Nájemní smlouvu - pronájem části pozemku parc. č. st. 44, k.ú. Těšetice u Olomouce (část pozemku o
výměře 120 m2) za účelem jeho využívání jako dvůr rodinného domu Těšetice č.p. 30. Nájemní smlouva na
dobu neurčitou, výpovědní doba 3 měsíce.
1.5. Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 10. 2018, jejímž předmětem je zpracování územní studie
Těšetice – předmětem dodatku je posun termínu dokončení díla k 30. 9. 2021 z důvodu mimořádné situace
(pandemie Covid-19) a nepředvídatelné nutnosti vyřešení problematiky přeložky technické infrastruktury
v dané lokalitě.
1.6. záměr převodu (směny) části pozemku parc. č. 100/9 o výměře 311 m 2, k.ú. Rataje u Olomouce.
PŘÍLOHA č. 2
1.7. Smlouvu o udělení souhlasu (práva) provést stavbu – zbudování vodovodní a kanalizační přípojky k domu
Rataje č. p. 45, zatížený pozemek ve vlastnictví obce: část pozemku parc. č. 266, v k.ú. Rataje u
Olomouce, a to vše včetně souhlasu s touto stavební akcí.
1.8. ceník pro uzavírání Smluv o využívání systému nakládání s komunálním odpadem s právnickými a
fyzickými osobami podnikajícími na území obce Těšetice – zpoplatnění svozových služeb dle stanoveného
vzorce (1 nádoba 120 l = 500,- Kč bez DPH ročně), s případným přepočtem dle počtu podnikatelem
přistavených nádob (popelnic). Svoz popelnic 2x měsíčně. V sazbě je zahrnuto právo podnikatele využívat
kontejnerových stání na tříděný odpad a využívat služeb svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu
(2x ročně).
1.9. Příkazní smlouvu na administraci žádosti o dotaci z Programu „Rozvoj místních sportovišť a zázemí –
Kabina“, vyhlášeném Národní sportovní agenturou, IČO: 07460121, stavební akce „Multifunkční hřiště
Těšetice – zbudování osvětlení a zázemí“ - zpracování a podání žádosti o dotaci.
1.10. podání žádosti o dotace z Programu „Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina“, vyhlášeném Národní
sportovní agenturou, IČO: 07460121, stavební akce „Multifunkční hřiště Těšetice – zbudování osvětlení a
zázemí“, včetně souhlasu s touto stavební akcí.

2.

Rada obce Těšetice doporučuje Zastupitelstvu obce Těšetice schválit:
2.1. Smlouvu směnnou a o zřízení služebností, jejímž předmětem je:
2.1.1.
směna části pozemku parc. č. 100/9 za část pozemku parc. č. 100/2 (dle GP parc. č. 100/16), obě
části o výměře 311 m2,
2.1.2.
zřízení služebnosti na části pozemku parc. č. 100/9 (dle GP poz. parc. č. 100/17) – právo cesty a
stezky ve prospěch vlastníků a uživatelů pozemku parc. č. 100/2, zřízení služebnosti je
bezúplatné,
vše dle GP č. 246-24/2021 a GP č. 186-50/2019, k.ú. Rataje u Olomouce. Veškeré náklady související
s uzavření Směnné smlouvy hradí obec Těšetice.
PŘÍLOHA č. 3
2.2. Obecně závaznou vyhlášku obce Těšetice č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství.
PŘÍLOHA č. 4
2.3. změnu počtu členů Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Těšetice - od 15. června 2021
bude Finanční výbor 5 členný a Kontrolní výbor 3 členný.
2.4. odvolání člena Finančního výboru Zastupitelstva obce Těšetice.
2.5. volbu člena Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Těšetice.
2.6. změnu zástupce obce ve Svazku obcí Vodovod Pomoraví, IČO 47921129.
2.7. odměňování nových zástupců obce Těšetice zvolených (jmenovaných) dle Usnesení Zastupitelstva obce
Těšetice ze dne 23. 3. 2021, bod usnesení 2.1. a zástupců zvolených (jmenovaných) dle bodu 2.4. a bodu
2.5. tohoto usnesení – odměňování se bude řídit pravidly dle Usnesení Zastupitelstva obce Těšetice ze dne
28. ledna 2020, body usnesení č. 1.8. a 1.9. Nárok na odměnu vzniká dnem 15. června 2021.
2.8. mimořádnou odměnu z důvodu řešení mimořádných úkolů obce - pomoc při řešení havárie serveru obce.
Odměna bude vyplacena společně s výplatami za červen 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

2.9. účetní závěrku obce Těšetice k 31. 12. 2020.
PŘÍLOHA č. 5
2.10. závěrečný účet obce Těšetice včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Těšetice za rok
2020 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
PŘÍLOHA č. 5
2.11. zamítnutí úplatného převodu pozemku parc. č. 108/1, katastrální území Těšetice u Olomouce, a současně
schválení bezúplatného převodu tohoto pozemku.
2.12. zamítnutí nákupu spoluvlastnických podílů o velikosti ideální ½ k pozemkům v k.ú. Těšetice u Olomouce,
dle nabídky ze dne 19. 05. 2021
2.13. Dodatek č. 1 ke směrnici č. 2/2019 obce Těšetice o podmínkách poskytování závodního stravování a
poskytování příspěvků na závodní stravování – namísto stravenek může být poskytnut tzv. stravenkový
paušál dle § 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, v platném znění - peněžitý
příspěvek na stravování ve výši 55 % Nominální hodnoty Stravenky. Účinnost Dodatku č. 1 směrnice je
stanovena k 1. 9. 2021.
Mgr. Jindřich Protivánek, v. r.
starosta obce Těšetice
Přílohy:
Příloha č. 1 – prezenční listina
Příloha č. 2 – zákres směňované části pozemku parc. č. 100/9, k.ú. Rataje u Olomouce.
Příloha č. 3 – návrh Smlouvy směnné a o zřízení služebností
Příloha č. 4 – návrh Obecně závazné vyhlášky obce Těšetice č. 1/2021
Příloha č. 5 – návrh účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2020
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