Zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
V souladu s jednacím řádem svolávám zasedání Zastupitelstva obce Těšetice.
Zasedání se bude konat
v pondělí 14.3.2011 v 18.00 hodin.
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Těšeticích.
Návrh programu zasedání Zastupitelstva obce TĚŠETICE

1. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání zastupitelstva obce)
2. Protokol o kontrolním zjištění Krajské hygienické stanice JmK – MŠ Těšetice
3. Dohoda o zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání (obec Bantice)
4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK (oprava knihovny a hasičské garáže)
5. Smlouva o dílo na provedení stavebních prací, hasičská garáž a knihovna, Těšetice (JMstavební, s.r.o.)
6. Změna zahájení vyúčtování na Základní škole Prosiměřice
7. Anketa k dostavbě kulturního domu – víceúčelového zařízení
8. Kupní smlouva (prodávající manželé Hubatkovi, par.č. 320/9)
9. Kupní smlouva (prodávající Martina Zvěřinová, par.č. 304/1 a 304/2)
10. Oznámení záměru ucházet se o pronájem sportovního areálu v Těšeticích (TJ Těšetice)
11. Trvale porosty na parcele č. 5252
12. Veřejnoprávní smlouva č. 155/2011 uzavřená mezi Městem Znojmem a Obcí Těšetice o
výkonu přenesené působnosti na úseku správních činností (rušení trvalého pobytu)
13. Smlouva o dílo (zhotovitel Petr Kompas, webové stránky obce)
14. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (E.ON, par.č. 374/1)
15. Dotace na zpracování územních plánu
16. Žádost o finanční příspěvek (SDH – masopust)
17. Seznam vybraných a nevybraných žádostí v první výzvě roku 2011/12. Kolo (MAS Znojemské
vinařství, o.s.)
18. Návrh zadání územního plánu Těšetice – koordinované stanovisko JmK (SEA hodnocení)
19. Informace z porady starostů s představiteli JmK (9.2.2011)
20. Stanovisko Rady JmK k žádosti o dotaci na zastřešení víceúčelového zařízení
21. Sčítání lidu, domů a bytů 2011
22. Rozpočtové opatření č. 2/2011
23. Diskuse

Podklady k jednotlivým bodům navrhovaného programu jsou k nahlédnutí, popř. k okopírování na
obecním úřadě v Těšeticích.

V Těšeticích 4.3.2011
Ing. Zdeněk Nekula
starosta obce
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