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Zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
V souladu s jednacím řádem svolávám zasedání Zastupitelstva obce Těšetice.
Zasedání se bude konat
v pondělí 09.02.2015 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. Schválení dodatku č.1 ke zřizovací listině č.j.: 0222/2009/Tě ze dne 27.10.2009 Mateřská
škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace
3. Rozpočtové opatření č. 01/2015
4. Hospodaření obce k 30.12.2014
5. Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje - MŠ Těšetice – výplně otvorů
6. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet”
7. Předložení nabídky tiskárny vhodné pro účely OÚ Těšetice
8. Žádost o odkoupení části pozemku par.č. 3479 (větrolam) a pozemku par.č. 3441 (V.Š)
9. Žádost o směnu pozemků (p.č. 3116, 3119, 3122 a 3124) za část pozemku par.č. 4142 (P.V.)
10. Vyřazení majetku obce Těšetice - vyřazovací protokol č. 8-9/2014
11. Usnesení z jednání valné hromady zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace
Znojemsko konané dne 18.12.2014
12. Žádost o věcný dar či finanční příspěvek do tomboly - ples ZŠ Prosiměřice
13. Žádost o pronájem pozemku p.č. 3285 (A.V.)
14. Vyúčtování dotace za rok 2014 a návrh na převod zisku do rezervního fondu výsledku
hospodaření (MŠ Těšetice)
15. Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce v rámci přímé podpory
sportovních aktivit na rok 2015 – TJ Těšetice
16. Obecně závazná vyhláška obce Těšetice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Těšetice
17. Návrh na směnu pozemků par.č. 3996, 4024 (obec) a par.č. 4021 (F.J.)
18. Žádost o pronájem pozemků par.č. 4088, 4089, 4099, 4050, 4116, 4170, 4108, 4109, 4114 (A.)
19. Žádost o odkoupení pozemku par.č. 4278 (H.O.)
20. Žádost o odkoupení pozemku par.č. 3441 a části pozemku par.č. 3431 (V.a J.B.)
21. Diskuse

Podklady k jednotlivým bodům navrhovaného programu jsou k nahlédnutí, popř. k okopírování na
Obecním úřadě v Těšeticích.
V Těšeticích 2.2.2015
Jindřich Žižka
starosta obce
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