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. 11/2022
konaného dne 26. července 2022 v kanceláři starosty obce Těšetice od 17:00 hodin

1.

2.

Rada obce Těšetice schvaluje:
1.1. program zasedání Rady obce Těšetice č. 11/2022.
1.2. navrhovatele usnesení: Mgr. Jindřich Protivánek.
1.3. rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu obce Těšetice pro rok 2022
PŘÍLOHA č. 2
1.4. vyřazení drobného 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. 3
1.5. souhlas se sezónním umístěním sportovního zařízení (hasičské kladiny) na pozemku parc. č. 57/3, k.ú.
Rataje u Olomouce, dle žádosti SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rataje, IČO: 64991351, ze dne 15. 6.
2022, a to za podmínky, že žadatel bude odpovědný za užívání a zajistí provádění řádné údržby sportovního
zařízení, včetně pravidelných odborných kontrol (revizí).
1.6. Smlouvu o pronájmu části pozemku se společností outdoor akzent s.r.o., IČO: 00545911, jejímž předmětem
je užívání části pozemku parc. č. 416/3, k. ú. Těšetice u Olomouce, a to na dobu určitou (2 měsíce).
1.7. Darovací smlouvu – dar poskytnutý obcí Těšetice za účelem spolufinancování projektu „Na kole dětem ze
Štěpánova po Hané“(akce konaná dne 30. 7. 2022).
1.8. souhlas obce Těšetice jako zřizovatele ZŠ Těšetice s přijetím finančních darů poskytovaných ze strany
Women for Women,o.p.s., IČO: 24231509, ve prospěch Základní školy a mateřské školy Těšetice, 783 46,
příspěvkové organizace, IČO: 71005790 - stravné pro 5 žáků ZŠ Těšetice.
1.9. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 9. 2021 s firmou SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.,
IČO: 25560191, stavební akce „Stavební úprava tělocvičny v ZŠ a MŠ Těšetice“ – předmětem dodatku je
změna ceny díla dle cenové kalkulace ze dne 21. 7. 2022 (vícepráce vzniklé během realizace díla).
1.10. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 2. 2022 s firmou JAMASTAV MORAVIA a.s., IČO:
01586548, stavební akce „Výstavba chodníku podél silnice II/448 v Těšeticích“ – předmětem dodatku je
změna ceny díla dle cenové kalkulace ze dne 26. 7. 2022 (méněpráce vzniklé během realizace díla).
1.11. objednávku na zajištění administrace veřejné zakázky pro nákup elektřiny a plynu pro rok 2023 –
administraci zajistí společnost MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o., IČO: 26938332, a to v rámci Smlouvy o
dílo na zajištění činnosti energetického managementu obce Těšetice ze dne 23. 12. 2019.
1.12. Darovací smlouvy mezi obcí Těšetice a Mikroregionem KOSÍŘSKO, IČO: 70945012, o vzájemném
(oboustranném) bezplatném převodu (darování) movitých věcí (kancelářské vybavení).
PŘÍLOHA č. 4
1.13. přijetí dotace od Ministerstva zemědělství, IČO: 00020478 – dotační program „12966 - Údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků“, projekt „oprava 2 kamenných křížků obce Těšetice – Vojnice, Rataje“, a
to včetně souhlasu s případnou Smlouvou o poskytnutí dotace; akce bude financována z rozpočtu 2023.
1.14. úhradu části nákladů na opravu bytu č. 3 v bytovém domě Vojnice č.p. 86 – pořízení nové kuchyňské linky.
1.15. Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je ořez 2 ks stromů (akáty na poz. parc. č. 371/2, k.ú. Těšetice u Ol.).
1.16. pokácení dvou stromů na poz. p. č. 64/3, k. ú. Těšetice u Olomouce dle podnětu z 25. 7. 2022.
1.17. Smlouvy (Příkazní smlouvu a Smlouvu o dílo) s firmou BM asistent s.r.o., IČO: 26796350, na komplexní
přípravu a administraci žádosti o dotaci pro projekt "Revitalizace centrální části obce Těšetice – m.č.
Vojnice", v rozsahu a v cenách dle cenové nabídky ze dne 26. 7. 2022, včetně souhlasu s podáním žádosti o
dotaci a souhlasu s danou stavební akcí .
1.18. Smlouvy (Příkazní smlouvu a Smlouvu o dílo) s firmou BM asistent s.r.o., IČO: 26796350, na komplexní
přípravu a zpracování žádosti o dotaci z Modernizačního fondu na rok 2022 – projekt „FVE na střeše
budovy ZŠ Těšetice“, v rozsahu a v cenách dle cenové nabídky ze dne 26. 7. 2022, včetně souhlasu s
podáním žádosti o dotaci a souhlasu s danou stavební akcí.
Rada obce Těšetice zamítá:
2.1. žádost ze dne 22. 6. 2022 o provedení opravy vjezdu před domem na náklady obce Těšetice - dle § 10 odst.
6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 12 odst. 4 a 6 vyhlášky č. 104/1997 Sb., platí, že
stavebníkem sjezdu (připojení) k rodinnému domu (RD) je vlastník tohoto RD, který je současně povinen
zajišťovat řádnou údržbu celého sjezdu včetně propustku.

Ing. Luděk Mlčoch, v. r.
místostarosta obce Těšetice

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. 9 rozpočtu obce Těšetice pro rok 2022
Příloha č. 3 – soupis drobného dlouhodobého hmotného majetku ZŠ Těšetice k vyřazení
Příloha č. 4 – soupis movitých věcí převáděných mezi obcí Těšetice a Mikroregionem KOSÍŘSKO

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

