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. 22/2021
konaného dne 30. listopadu 2021 ve Společenské síni OÚ Těšetice od 17:00 hodin

1.

2.

Rada obce Těšetice schvaluje:
1.1. program zasedání Rady obce Těšetice č. 22/2021.
1.2. navrhovatele usnesení: Mgr. Jindřich Protivánek.
1.3. rozpočtové opatření č. 19 rozpočtu obce Těšetice pro rok 2021.
PŘÍLOHA č. 2
1.4. 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 = 550,- Kč bez DPH ročně), s případným přepočtem dle počtu podnikatelem
přistavených nádob (popelnic). Svoz popelnic 2x měsíčně. V sazbě je zahrnuto právo využívat
kontejnerových stání na tříděný odpad a právo využívat služeb svozu velkoobjemového a nebezpečného
odpadu (2x ročně). Účinnost ceníku od 1. 1. 2022.
1.5. Příkazní smlouvu s firmou BM asistent s.r.o., IČO: 26796350, na komplexní administraci žádosti o dotaci
do programu EFEKT - Rekonstrukce veřejného osvětlení na rok 2022, v rozsahu a v cenách dle cenové
nabídky ze dne 25. 10. 2021, včetně souhlasu s podáním žádosti o předmětnou dotaci a souhlasu s danou
stavební akcí – akce bude případně realizována v roce 2023.
1.6. souhlas s výsadbou stromů na obecních pozemcích - pozemek parc. č. 85/16, 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.
1.7. Příkazní smlouvu, jejímž předmětem je zajištění činnosti technického dozoru stavby na akci „Výstavba
chodníku podél silnice II/448 v Těšeticích“ – akce bude realizována v roce 2022.
1.8. Příkazní smlouvu, jejímž předmětem je zajištění činnosti technického dozoru stavby na akci „Oprava
místní komunikace Vojnice – SO 103“ – akce bude realizována v roce 2022.
1.9. souhlas ROT jakožto zástupce zřizovatele Základní školy a mateřské školy Těšetice, 783 46, příspěvkové
organizace, IČO: 71005790 ve smyslu Zřizovací listiny ze dne 18. 12. 2012 – souhlas s mimořádnou
odměnou za úspěšné splnění mimořádného úkolu nad rámec pracovních povinností v roce 2021.
1.10. odpisový plán Základní školy a mateřské školy Těšetice, IČO:71005790 na rok 2022.
PŘÍLOHA č. 3
1.11. Dodatek č. 4 Smlouvy o ekonomickém poradenství - zpracování mzdové agendy uzavřené dne 30. 4. 2005
– navýšení odměny za administraci mzdové agendy.
1.12. Darovací smlouvu – dar ve prospěch obce Těšetice, dar je účelově určen jako příspěvek na péči o zeleň.
1.13. zakoupení čtyř nových kontejnerů 1.100 l na tříděný odpad (2x papír a 2x plast) – prodávající FCC
Prostějov, s.r.o., IČO: 26224178.
1.14. pověření zástupců obce Těšetice pro kontrolu hospodaření Základní školy a mateřské školy Těšetice, 783
46, příspěvkové organizace, IČO 71005790, v prosinci 2021.
1.15. plán inventur za rok 2021 .
PŘÍLOHA č. 4
1.16. Smlouvu o dílo se společností Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČO: 27848116 – dopravní
značka na pozemku parc. č. 265/1, k.ú. Rataje u Olomouce. Jedná se o kompletní dodávku a montáž
značky, včetně vyhovení projektové dokumentace, vyjma administrace potřebných povolení.
Rada obce Těšetice zamítá:
2.1. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 265/1, k.ú Rataje u Olomouce o výměře 28 m2.

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 – rozpočtové opatření č. 19 rozpočtu obce Těšetice pro rok 2021
Příloha č. 3 – odpisový plán Základní školy a mateřské školy Těšetice, 783 46, příspěvkové organizace, IČO: 71005790 na rok 2022
Příloha č. 4 – plán inventur za rok 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

