
Zasedání Zastupitelstva obce Těšetice 
 

V souladu s jednacím řádem svolávám zasedání Zastupitelstva obce Těšetice. 
 

Zasedání se bude konat  
 v pondělí 16.1.2012 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. Kalkulace nákladů na výstavbu podporovaných bytů 
3. Žádost o finanční příspěvek (masopust, SDH) 
4. Žádost o stavbu zděného oplocení na hranici obecního pozemku (Kateřina Wiatrová) 
5. Nákup a umístění nových odpadkových košů 
6. Smlouva o organizaci o výkonu veřejné služby (Úřad práce ČR) 
7. JPÚ – upřesnění přídělu a určení hranic pozemku v k.ú. Těšetice – vyrozumění (Pozemkový 
úřad Znojmo) 
8. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost fotbalového oddílu TJ Těšetice na rok 
2012 a kontrola vyúčtování za rok 2011 
9. Žádost o dotaci ve výši 400.000,- Kč z dotačního titulu č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže 
do komunitního života v obci (MMR) na rozšíření komunikace podél sportovního areálu v obci 
Těšetice (příjezd ke sportovnímu areálu + parkovací stání) 
10. Žádost o dotaci na úroky z úvěrů (PRV Jihomoravského kraje) 
11. Žádost o individuální dotace z rozpočtu JMK na doplnění a rozšíření veřejného osvětlení 
12. Žádost o dotaci z operačního programu životního prostředí – oblast podpory 2.1 a zlepšení 
kvality ovzduší – individuální projekt (výstavba izolační zeleně a pořízení stroje na úklid cest za 
účelem snížení prašnosti) 
13. Hospodaření obce Těšetice a hospodářské činnosti k 31.12.2011 
14. Kontrolní výbor – kontrola místních komunikací před vypršením záruky (realizace v roce 2007, 
Colas) 
15. Zařazovací protokol č. 2011/9 (Lístkovnice A5) 
16. Těšetický košt 2012 – žádost o příspěvek 
17. Žádost o vyjádření ke stavbě „Těšetice, úprava DS, Stylový nábytek“ (projektová 
dokumentace a smlouva) 
18. Závěrečný účet za rok 2010 Svazku znojemských vinařských obcí „DANÍŽ“ 
19. Rozpočtové opatření č. 1/2012 
20. Diskuse 

 
 
 
Podklady k jednotlivým bodům navrhovaného programu jsou k nahlédnutí, popř. k okopírování na 
Obecním úřadě v Těšeticích. 
 
 
 
 
 
V Těšeticích 6.1.2012 
 

Ing. Zdeněk Nekula 
starosta obce 
 
 
 

Vyvěšeno: 6.1.2012 
 
Sejmuto:      


