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. 10/2022
konaného dne 14. června 2022 v kanceláři starosty obce Těšetice od 17:00 hodin

1.

Rada obce Těšetice schvaluje:
1.1. program zasedání Rady obce Těšetice č. 10/2022.
1.2. navrhovatele usnesení: Mgr. Jindřich Protivánek.
1.3. rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce Těšetice pro rok 2022
PŘÍLOHA č. 2
1.4. výběr dodavatele – stavební akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Těšetice a v místních částí
Rataje a Vojnice“.
1.5. uzavření Smlouvy o dílo - stavební akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Těšetice a v místních
částí Rataje a Vojnice“; realizace díla bude zahájena až po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
případně po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z programu EFEKT II.
1.6. přijetí dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu, IČO:47609109, Dotační program - Výzva č. NPO
1/2022 “Rekonstrukce veřejného osvětlení - Komponenta 2.2.2“– stavební akce "Rekonstrukce veřejného
osvětlení v obci Těšetice a v místních částí Rataje a Vojnice" ev.č. 2182000060, a to včetně souhlasu s
uzavřením příslušné Smlouvy o poskytnutí dotace.
1.7. smlouvu, případně objednávku, na zajištění Certifikovaného měření osvětlenosti po realizaci projektu a
zajištění výkonu služeb technického dozoru investora s firmou BM asistent s.r.o., IČO: 26796350, akce
"Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Těšetice a v místních částí Rataje a Vojnice", dle cenové nabídky
ze dne 14. 6. 2022.
1.8. Smlouvu o poskytnutí daru - finanční dar ve prospěch Společnosti pro ranou péči, pobočka pro rodinu
Olomouc, IČO: 08243867.
1.9. sjednání havarijního pojištění pro automobil pro správu obce – OPEL COMBO VAN 1.2., SPZ 7M4 9135,
dle cenové nabídky spol. Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956.
1.10. nový Povodňový plán obce zpracovaný spol. ENVIPARTNER, s.r.o., IČO: 28358589, dne 18. 5. 2022.
1.11. Dohodu o ukončení Darovací smlouvy uzavřené se spolkem ULTREIA, z.s., IČO: 22720162, dne 16. 11.
2021 – z Darovací smlouvy již bylo plněno, dar bude vrácen.
1.12. Smlouvu o dílo s Klubem českých turistů – Oblast Olomoucký kraj, IČO: 71193103, jejímž předmětem je
vyznačení nové turistické trasy vedené z Olomouce - Neředína do Náměště na Hané přes katastrální území
Vojnice u Olomouce a katastrální území Těšetice u Olomouce.
1.13. Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž automatického otevírače brány do dvora OÚ
Těšetice.
1.14. Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zdravotní ořez 2 ks stromů (lípa na pozemku parc. č. 293 k.ú. Vojnice
u Olomouce a lípa před domy Těšetice č.p. 189 a 190).
1.15. Smlouvu o dílo s firmou SEKNE, spol. s r.o., IČO: 62363701, jejímž předmětem je zhotovení vodorovného
dopravního značení (bílá čára na hraně komunikace) na pozemku parc. č. 371/2 k.ú. Těšetice u Olomouce,
dle cenové nabídky ze dne 14. 6. 2022.
1.16. zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 416/3 o výměře 30 m2, k.ú. Těšetice u Olomouce a části
pozemku parc. č. 104/4 a parc. č. 202 o celkové výměře 30 m2, k.ú. Rataje u Olomouce.
1.17. souhlas s výsadbou stromů na pozemcích parc. č. 108/1 a 107, oba Těšetice u Olomouce, včetně závazku
dodržet 10-tiletou udržitelnost dotační akce (péče o stromy apod.); souhlas je udělován pro realizaci
výsadby stromů plánované v roce 2022, příp. v roce 2023, v rámci dotační akce dle Výzvy č. 4/2021
Národního programu Životní prostředí MŽP, a to vše bez finančního zapojení obce Těšetice.
1.18. Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č.
OLA-V-16/2022 s Úřadem práce České republiky, IČO: 72496991, jejímž předmětem je vytvoření jednoho
pracovního místa (VPP).
1.19. udělení souhlasu s pokácením obecního stromu na pozemku parc. č. 349/3, k. ú. Těšetice u Olomouce –
strom bude pokácen na náklady a odpovědnost žadatele - žadatel bude případně vyzván k doložení dokladů
dle případného stanoviska Hnutí DUHA, bude vyžadována náhradní výsadba – 2 ks dřevin (keře) na
pozemku parc. č. 349/3, k. ú. Těšetice u Olomouce.
1.20. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 2. 2022 s firmou MIRIBEN s.r.o., IČO: 04797191, stavební
akce „Revitalizace zeleně v Těšeticích – park před školou“ – předmětem dodatku je úprava harmonogramu
realizace díla z klimatických důvodů.
1.21. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 09. 2021 s firmou STAVBROS, s.r.o., IČO: 46977490,
stavební akce „Revitalizace kulturního domu Těšetice spojená s novou elektroinstalací“ – předmětem
dodatku je změna ceny díla dle cenové kalkulace ze dne 14. 6. 2022 (vícepráce a méněpráce vzniklé během
realizace díla),
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1.22. Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Povodí Moravy, s.p., IČO:
70890013, jejímž předmětem je zábor pozemků parc. č. 425, k.ú. Těšetice u Olomouce a parc. č. 282, k.ú.
Vojnice u Olomouce v rámci stavební akce "Rekonstrukce cyklostezky č. 6034 a č. 6025 v Těšeticích".
1.23. datum konání Zastupitelstva obce Těšetice č. 3/2022:
 pracovní schůzka zastupitelů: pondělí 27. 6. 2022 v 18:00 hod.
 veřejné zasedání: pondělí 27. 6. 2022 v 18:30 hod.
1.24. Smlouvu o dílo se společností SEKNE, spol. s r.o., IČO: 62363701 – dopravní značka „zákaz vjezdu“,
s dodatkovou značkou „mimo dopravní obsluhy“, do lokality u RD před ZŠ Těšetice (snížení dopravy
v prostoru šaten ZŠ), značka bude umístěna před domem Těšetice č.p. 170. Jedná se o kompletní dodávku a
montáž značky, včetně vyhotovení projektové dokumentace, vyjma administrace potřebných povolení.
2.

Rada obce Těšetice doporučuje Zastupitelstvu obce Těšetice schválit:
2.1. transformaci obecních knihoven obce Těšetice spočívající v:
a) zrušení samostatné Místní knihovny Rataje, evidenční číslo 5 698, ke dni 31. 7. 2022, s tím, že tato
knihovna bude od 1. 8. 2022 obcí Těšetice nově zřízena jako pobočka Místní knihovny Těšetice
(evidenční číslo 5 697); název knihovny v Ratajích bude „Místní knihovna Těšetice, pobočka Rataje“,
evidenční číslo knihovny společné, tj. 5 697,
b) schválení nové zřizovací listiny Místní knihovny Těšetice (evidenční číslo 5 697) s účinností od 1. 8.
2022.
PŘÍLOHA č. 3
2.2. úplatný převod pozemku pozemkové parc. č. 108/7, ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Těšetice u Olomouce,
obec Těšetice, dle Kupní smlouvy č. UZSVM/OOL/2678/2022-OOLM, prodávající: Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111.
2.3. Smlouvu o smlouvě budoucí kupní s Českým rybářským svazem, z. s., místní organizací Olomouc, IČO:
18050352, jejímž předmětem je budoucí převod části pozemku parc. č. 108/6 o výměře cca 400 m2, k.ú.
Těšetice u Olomouce, na obec Těšetice.
2.4. účetní závěrku obce Těšetice k 31. 12. 2021.
2.5. závěrečný účet obce Těšetice včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Těšetice za rok
2021 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.

3.

Rada obce Těšetice zamítá:
3.1. zřízení nového kontejnerového stání a stání na bioodpad na pozemku parc. č. 291/3, k. ú. Těšetice u
Olomouce dle žádosti občanů ze dne 6. 6. 2022 – bude vyčkáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace na
popelnice systému „DOOR TO DOOR“.
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 – rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce Těšetice pro rok 2022
Příloha č. 3 – zřizovací listina Místní knihovny Těšetice – účinnost od 1. 8. 2022
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