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. 12/2022
konaného dne 6. 9. 2022 v kanceláři starosty obce Těšetice od 17:00 hodin

1.

Rada obce Těšetice schvaluje:
1.1. program zasedání Rady obce Těšetice č. 12/2022.
1.2. navrhovatele usnesení: Mgr. Jindřich Protivánek.
1.3. rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu obce Těšetice pro rok 2022.
PŘÍLOHA č. 2
1.4. jmenování komise pro otevírání obálek – akce „oprava 2 kamenných křížků obce Těšetice - Vojnice.
1.5. jmenování hodnotící komise – akce „oprava 2 kamenných křížků obce Těšetice - Vojnice“.
1.6. výběr dodavatele – stavební akce „oprava 2 kamenných křížků obce Těšetice - Vojnice“.
1.7. uzavření Smlouvy o dílo - stavební akce „oprava 2 kamenných křížků obce Těšetice - Vojnice“; stavební
akce bude hrazena z rozpočtu obce pro rok 2023.
1.8. jmenování komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek – akce „PD - řešení uličního prostoru ve
Vojnicích včetně silnic III/44815 a III/44816“.
1.9. výběr dodavatele – stavební akce „PD - řešení uličního prostoru ve Vojnicích včetně silnic III/44815 a
III/44816“.
1.10. uzavření Smlouvy o dílo - stavební akce „PD - řešení uličního prostoru ve Vojnicích včetně silnic III/44815
a III/44816“; stavební akce bude hrazena z rozpočtu obce pro rok 2023 a pro rok 2024.
1.11. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřeného stavební akce „PD - řešení uličního prostoru ve Vojnicích včetně
silnic III/44815 a III/44816“ – rozšíření díla o dodatečné práce - řešení uličního prostoru v lokalitě místní
komunikace před domy č.p. 15 až 18 (MK na pozemku parc. č. 238/8) a místní komunikace před domy č.p.
58 až 63 (MK na pozemku parc. č. 239/2), vše k. ú. Vojnice u Olomouce; dodatečné práce budou hrazeny
z rozpočtu obce pro rok 2023 a pro rok 2024.
1.12. Smlouvu o uměleckém výkonu s firmou, jejímž předmětem je uspořádání akce „Večer s Hanou
Křížkovou“, akce SPOZ plánovaná na 4. listopadu 2022.
1.13. Smlouvu o dílo pro zpracování projektové dokumentace pro realizaci rekonstrukce venkovního schodiště
do tělocvičny Těšetice, dle cenové nabídky ze dne 25. 7. 2022.
1.14. Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce (nátěr) vnitřních dveří v Kulturním domě Těšetice, dle
cenové nabídky ze dne 3. 8. 2022 (zhotovitel není plátcem DPH).
1.15. Nákup stavebního materiálu na provedení úprav zpevněných ploch na pozemku parc. č. 108/5, k.ú. Těšetice
u Olomouce (vlastní stavební práce zajistí členové SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Těšetice, IČO:
67339786, na vlastní náklady).
1.16. Smlouvu o dílo s firmou PROKAMONT s. r. o., IČO: 05220807, jejímž předmětem je údržba veřejné
zeleně obce Těšetice v roce 2022 (v ceně není zahrnuta cena zahradního materiálu, který bude účtován dle
jednotlivých dodacích listů).
1.17. Kupní smlouvu s firmou PROKAMONT s. r. o., IČO: 05220807, jejímž předmětem je nákup zahradního
materiálu pro realizaci dotační akce „STROMY PRO TĚŠETICE A VOJNICE“ – stromy, kůly apod., dle
cenové nabídky ze dne 16. 8. 2022.
1.18. souhlas s výsadbou keřů dle žádosti ze dne 1. 9. 2022, výsadba na pozemcích parc. č. 240 a 275, oba k. ú.
Vojnice u Olomouce, za podmínky závazku žadatele zajistit řádnou údržbu (péče o keře, zalévání apod.),to
vše bez finančního zapojení obce Těšetice.
1.19. Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava veřejného prostranství na pozemku parc. č. 349/3, k. ú.
Těšetice u Olomouce (zpevněná plocha před řeznictvím Těšetice), dle cenových nabídek ze dne 5. 9. 2022.
1.20. Darovací smlouvu o dílo, jejímž předmětem je finanční příspěvek (dar) na opravu veřejného prostranství na
pozemku parc. č. 349/3, k. ú. Těšetice u Olomouce (zpevněná plocha před řeznictvím Těšetice).
1.21. Smlouvu o dílo s firmou DigiPaper s.r.o., IČO: 04522656, jejímž předmětem je digitalizace obecní kroniky,
dle cenové nabídky ze dne 29. 8. 2022.
1.22. zveřejnění záměru změny pachtovních smluv číslo 536/2001, 94/2020, 95/2020 a 96/2020 uzavřených se
Zemědělským družstvem Těšetice, IČO: 14615452 – navýšení pachtovného.
PŘÍLOHA č. 3
1.23. pokácení obecního stromu (1 ks břízy) na pozemku parc. č. 265/4, k.ú. Rataje u Olomouce (strom starý,
nebezpečí pádu větví), dřevní hmota bude použita na společenské akce pořádané členy JSDH Rataje.
1.24. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 17. 6. 2021 uzavřené, jehož předmětem je změna výše
finančního příspěvku (daru) na vypracování „ÚZEMNÍ STUDIE RATAJE".
1.25. Smlouvu o udělení souhlasu (práva) provést stavbu – stavební akce: „Vodovodní přípojka Vojnice č.p. 35“,
zatížené pozemky ve vlastnictví obce: část pozemku parc. č. 238/1, v k.ú. Vojnice u Olomouce, a to 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
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1.26. předání opuštěné věci nalezené dne 22. 8. 2021 na území obce Těšetice, místní část Vojnice (trekové jízdní
kolo) nálezci do užívání ve smyslu § 1057 a násl. občanského zákoníku; nepřihlásí-li se o věc ten, kdo ji
ztratil, vlastnické právo k nalezené věci nabyde nálezce, a to dne 22. 8. 2024.
1.27. Pachtovní smlouvu, jejímž předmětem je užívání pozemku parc. č. 270/1, k. ú. Těšetice u Olomouce, a to
s účinností od 1.10.2022, na dobu neurčitou, s jednoroční výpovědí.
1.28. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 29. 9. 2014 se společností DIMATEX CS, spol. s r.o., IČO:
43224245, jehož předmětem je změna výše roční platby za svozové služby (svoz starého textilu).
1.29. investiční priority Základní školy a mateřské školy Těšetice, 783 46, příspěvkové organizace, IČO:
71005790 pro Strategický rámec MAP 2021 – 2027.
PŘÍLOHA č. 4
1.30. 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 2022 (vedení
projektu s názvem Klubovna pro neformální vzdělávání, realizace dotace Šablony III pro ZŠ a MŠ Těšetice
v roce 2022, ukončené vzdělání ředitelky školy v oblasti manažerských dovedností ve Společnosti pro
management a leadership, s. r. o., zakončené získáním titulu MBA, realizace kulturních akcí pro veřejnost Den matek, Den otevřených dveří, Dílničky pro rodiče s dětmi).
1.31. datum konaní příští ROT: 4. 10. 2022, v 17:00 hod.
2.

Rada obce Těšetice zamítá:
2.1. žádost ze dne 8. 8. 2022 o pronájem obecního bytu - zamítnutí z důvodu absence volných bytů v majetku
obce Těšetice.

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. 10 rozpočtu obce Těšetice pro rok 2022
Příloha č. 3 – seznam pozemků propachtovaných ve prospěch ZD Těšetice
Příloha č. 4 – investiční priority ZŠ Těšetice pro Strategický rámec MAP 2021 - 2027

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

