
Zasedání Zastupitelstva obce Těšetice 
 

V souladu s jednacím řádem svolávám zasedání Zastupitelstva obce Těšetice. 
 

Zasedání se bude konat  
 v pondělí 13.8.2012 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. Rekonstrukce ulice ke Královské – výsledek výběrového řízení 
3. Investiční úvěr – výsledek výběrového řízení 
4. Oznámení o uzavření místní komunikace v ulici ke Královské z důvodu výstavby sdružené 
kanalizační přípojky (František Jančura) 
5. Žádost o příspěvek na sraz traktorů a zemědělské techniky (Marek Nekula, Ladislav Večeřa) 
6. Námitka na usnesení č. 2/08/2012 (Lenka Hussová) 
7. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. ORR/PRV/12/14848 (dotace 
na úroky z úvěrů) 
8. Smlouva o spolupráci pro zajištění společného postupu při realizaci projektové dokumentace 
pro provedení stavby, soupisy prací, zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavbu 
„II/412, III/41316 Těšetice, průtah“ (SÚS JMK) 
9. Smlouva o sdružených službách dodávkách elektřiny č. 9200027332, 9101243400, 
9101272490, 9201057461, 9101243302, 9101243331 a 9101243443 (E.ON Energie, a.s.) 
10. Harmonogram úkolů a lhůt a další informace k volbám do zastupitelstev krajů 
11. Žádost o navýšení rozpočtu TJ Těšetice ze strany obce Těšetice 
12. Hospodaření Obce Těšetice k 30.6.2012 (hlavní a hospodářská činnost) 
13. Darovací smlouva (DCH Brno – Oblastní charita Znojmo) 
14. Revokace usnesení č. 9/07/2012, žádost o vyjádření ke stavbě energetického díla pro 
stavební řízení a realizaci stavby „Těšetice, Bezega, rozšíření DS NN“ a smlouva č. 
1030008080/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (E.ON 
Distribuce, a.s.) 
15. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl č. VP_2012_101033 (OSA – 
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.) 
16. Grant na výsadbu stromů (Nadace Partnerství) 
17. Grant na bezplatné ošetření lípy u hasičské zbrojnice (Nadace Partnerství) 
18. Rozpočtové opatření č. 8/2012 
19. Diskuse 

 
 
 
Podklady k jednotlivým bodům navrhovaného programu jsou k nahlédnutí, popř. k okopírování na 
Obecním úřadě v Těšeticích. 
 
 
 
 
 
V Těšeticích 1.8.2012 
 

Ing. Zdeněk Nekula 
starosta obce 
 
 
 

Vyvěšeno: 1.8.2012 
 
Sejmuto:      


