Zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
V souladu s jednacím řádem svolávám zasedání Zastupitelstva obce Těšetice.
Zasedání se bude konat
v pondělí 11.8..2014 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. Záměr směny nemovitosti (pozemky parcela č. 4212, 4213, 4214 a 4231 za pozemky par.č.
3092 a 3627)
3. Záměr prodeje nemovitosti (stavební pozemek parcela č. 3109)
4. Záměr prodeje nemovitosti (stavební pozemek parcela č. 3129 a 3130)
5. Smlouva o právu provést stavbu pro účel jejího dodatečného povolení (AGRO – MĚŘÍN,
obchodní společnost s.r.o. – Prodloužení vodovodního řádu)
6. Žádost o prodej – popřípadě směnu pozemků (J.P. – parcela č. 4193 a 4211)
7. Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce v rámci přímé podpory
sportovních aktivit schváleného Zastupitelstvem obce dne 14.7.2014 usnesením č. 16/07/2014
8. Veřejnoprávní smlouva na projednávání přestupků (město Znojmo)
9. Směrnice pro zpracování účetnictví (rok 2014)
10. Svazek znojemských vinařských obcí Daníž (Závěrečný účet za rok 2012 a rok 2013, Zápis
z jednání valné hromady konané 24.6.2014)
11. Žádost o přidělení obecního bytu (V.B.)
12. Jednoduchá pozemková úprava – upřesnění přídělu – určení hranic pozemků v k.ú. Těšetice
u Znojma – předávací protokol (Státní pozemkový úřad)
13. Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu (Katastrální úřad pro Jihomoravský
kraj)
14. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Těšetice, okres Znojmo za rok 2014 (Krajský
úřad JMK, odbor kontrolní a právní – oddělení přezkumu obcí)
15. Informace o stavu příprav akce RODÁCI 2014
16. Udělení znaku a vlajky (Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna)
17. Žádost o spolupráci při zajištění dostupné a efektivní sítě sociálních služeb na území
Jihomoravského kraje
18. Hospodaření obce Těšetice k 31.7.2014 (hlavní a hospodářská činnost)
19. Diskuse

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

V Těšeticích 1.8.2014
Ing. Zdeněk Nekula
starosta obce
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