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. 21/2021
konaného dne 16. listopadu 2021 v kanceláři starosty obce Těšetice od 17:00 hodin

1.

Rada obce Těšetice schvaluje:
1.1. program zasedání Rady obce Těšetice č. 21/2021.
1.2. navrhovatele usnesení: Mgr. Jindřich Protivánek.
1.3. rozpočet Základní školy a mateřské školy Těšetice, 783 46, p.o., IČO: 71005790 - rok 2022 PŘÍLOHA č. 2
1.4. střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Těšetice, 783 46, příspěvkové organizace,
IČO: 71005790 na roky 2022 – 2023.
PŘÍLOHA č. 3
1.5. Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 20. 10. 2021, jehož předmětem je prodloužení pronájmu obecního
bytu č. 1 o celkové výměře 33,19 m2 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. 1. 2022 do 31.
12. 2023.
1.6. Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne 29. 3. 2018, jehož předmětem je prodloužení pronájmu obecního
bytu č. 2 o celkové výměře 33,20 m2 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. 1. 2022 do 31.
12. 2023.
1.7. Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 24. 2. 2021, jehož předmětem je prodloužení pronájmu obecního
bytu č. 3 o celkové výměře 39,17 m2 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, to na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12.
2023.
1.8. Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne 29. 3. 2018, jehož předmětem je prodloužení pronájmu obecního
bytu č. 4 o celkové výměře 33 m2 nacházející se v II. 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. 1. 2022 do 31. 12. 2023.
1.9. Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne 29. 3. 2018, jehož předmětem je prodloužení pronájmu obecního
bytu č. 5 o celkové výměře 34,2 m2 nacházející se v II. NP domu Vojnice č. p. 86, tj., stavby, která je
součástí pozemku parc. č. st. 102/2 v k. ú. Vojnice u Olomouce, to na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12.
2023.
1.10. Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne 29. 3. 2018, jehož předmětem je prodloužení pronájmu obecního
bytu č. 6 o celkové výměře 21,5 m2 nacházející se v II. 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. 1. 2022 do 31.
12. 2023.
1.11. Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne 29. 3. 2018, jehož předmětem je prodloužení pronájmu obecního
bytu č. 7 o celkové výměře 21,88 m2 nacházející se v II. 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. 1. 2022 do 31.
12. 2023.
1.12. Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne 29. 3. 2018, jehož předmětem je prodloužení pronájmu obecního
bytu č. 1 o celkové výměře 75 m2 nacházející se v II. NP domu Těšetice č. p. 108, tj. stavby, která je
součástí pozemku parc. č. st. 144, k. ú. Těšetice u Olomouce, prodloužení pronájmu pozemku parc. č. 270/2
o výměře 331 m2, zahrada, a prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. st. 144 o výměře 90 m2,
zastavěná plocha a nádvoří (dvůr), vše v k. ú. Těšetice u Olomouce, a to na dobu určitou od 1. 1. 2022 do
31. 12. 2023.
1.13. Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 1. 12. 2020, jehož předmětem je prodloužení pronájmu obecního
bytu o celkové výměře 78,50 m2 nacházející se v budově Těšetice č. p. 148, PSČ 783 46, tj. v budově, která
je součástí pozemku parcelní číslo st. 162, katastrální území Těšetice u Olomouce, a to na dobu určitou od
1. 12. 2021 do 31. 12. 2023 .
1.14. podání žádosti o dotace SFDI - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke
zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2022 - stavební
akce Rekonstrukce a výstavba chodníků v obci Rataje - III. etapa (4. větev chodníků).
1.15. Příkazní smlouvu na komplexní administraci žádosti o dotaci dle bodu 1.14. tohoto usnesení, v rozsahu a
v cenách dle cenové nabídky ze dne 11. 11. 2021.
1.16. podání žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního programu Ministerstva zemědělství „129 660 Údržba a
obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2022“, Podprogram „129 662 Údržba a obnova stávajících
kulturních prvků venkovské krajiny“ – bude požádáno o dotaci na opravu těchto staveb:
a. kamenný kříž Vojnice (kříž na pozemku parc. č. 266/1, k.ú. Vojnice u Olomouce),
b. kamenný kříž Rataje (kříž na pozemku parc. č. 257/73, k.ú. Rataje u Olomouce),
včetně souhlasu obce Těšetice s touto stavební akcí.

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

1.17. Smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí č. UZSVM/OOL/6960/2021-OOLM s Českou republikou - Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, jejímž předmětem je reciproční
(oboustranné) přenechání užívání pozemku parc. č. st. 189/1, k.ú. Těšetice u Olomouce a přenechání
užívání stavby postavené na tomto pozemku do bezplatného užívání.
1.18. podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 420/5, k.ú. Těšetice u Olomouce od České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111. Převod pozemku proběhne dle
předpokladů v roce 2022 s tím, že schválení převodu pozemku je zcela v kompetenci Zastupitelstva obce
Těšetice.
1.19. podání žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 108/7, k.ú. Těšetice u Olomouce od České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, a to v obvyklých cenách dle platných
cenových předpisů ÚZSVM, Převod pozemku proběhne dle předpokladů v roce 2022 s tím, že schválení
převodu pozemku je zcela v kompetenci Zastupitelstva obce Těšetice.
1.20. Smlouvu o poradenské činnosti v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s firmou
Vzdělávací institut, spol. s r.o., IČO: 13692020, jejímž předmětem je poradenská a kontrolní činnost v
oblasti požární ochrany a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Účinnost smlouvy: bezprostředně
po skončení smluv uzavřených s EXTÉRIA, s.r.o., IČ: 02565366, předpoklad 1. 3. 2022.
1.21. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o svozu komunálního odpadu uzavřené s firmou FCC Prostějov, s.r.o., IČO:
26224178, dne 1. 2. 2021 – úprava rozvržení a specifikace cen dle požadavků zákona č. 541/2020 Sb., o
odpadech, v platném znění, celková smluvní cena dle smlouvy se nemění.
1.22. navýšení sazeb hodinových odměn prací vykonávaných na Dohody o provedení práce / o pracovní činnosti
(DPP / DPČ) pro obec Těšetice pro rok 2022 - navýšení o 5% oproti sazbám v roce 2021. PŘÍLOHA č. 4
1.23. nákup stavebního materiálu pro rozšíření zázemí hasičské zbrojnice ve Vojnicích dle cenové nabídky ze
dne 12. 10. 2021.
1.24. souhlas s nákupem 13 ks stavebnic pro výuku nové informatiky od září 2022 včetně souhlasu
s vynaložením nákladů na tento projekt; stavebnice ZŠ Těšetice zaplatí z prostředků kraje. - souhlas ROT
jakožto zástupce zřizovatele Základní školy a mateřské školy Těšetice, 783 46, příspěvkové organizace,
IČO:71005790.
1.25. podání žádosti adresované na Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70960399, o
udělení souhlasu se zhotovením projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci silnice ve Vojnicích
(silnice ve správě SSOK); danou PD zajistí obec Těšetice zcela ve vlastní režii a náklad.
1.26. souhlas s výsadbou stromů na obecních pozemcích - pozemek parc. č. 229, k. ú. Těšetice u Olomouce,
včetně závazku dodržet 10-tiletou udržitelnost dotační akce (desetiletá péče o stromy apod.); souhlas je
udělován ve prospěch Zemědělského družstva Těšetice, IČO: 14615452, 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.
1.27. Smlouvu č. 1191100069 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky, se
Státním fondem životního prostředí České republiky, IČO: 00020729 – dotační akce „obec Těšetice elektromobil pro údržbu obce a rozvoz obědů“.
1.28. zrušení výběrového řízení na dodavatele dotační akce „Revitalizace zeleně v Těšeticích park před školou“
z důvodu doručení pouze jedné nabídky s cenou, která výrazně přesahuje předpokládaný rozpočet akce;
výběrové řízení bude opakováno.

Mgr. Jindřich Protivánek, v. r.
starosta obce Těšetice

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

Přílohy:
Příloha č. 1 – prezenční listina
Příloha č. 2 – Rozpočet ZŠ Těšetice na rok 2022
Příloha č. 3 – Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Těšetice na roky 2023 – 2024
Příloha č. 4 – Sazby hodinových odměn za práce na DPP / DPČ pro obec Těšetice pro rok 2022

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

