
Zasedání Zastupitelstva obce Těšetice 
 

V souladu s jednacím řádem svolávám zasedání Zastupitelstva obce Těšetice. 
 

Zasedání se bude konat  
v pondělí 14.4.2014 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. Záznam z výrobního výboru na akci „II/413, III/41316 Těšetice, průtah“ – podmínky vlastníků 
pro realizaci chodníků 
3. Záměr na směnu pozemků par.č. 4212, 4213, 4214 a 4231 za pozemky par.č. 3092 a 3627 
4. Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP č. ZNA-VN-44/2014/č.projektu 
CZ.1.04/2.1.00/03.00015 
5. Smlouva o dílo č.: 14HM0299 (okna – byty) 
6. Smlouva o dílo č.: 14HM0300 (okna – kulturní dům) 
7. Žádost o odprodej pozemků par.č. 709/2 
8. Darovací smlouva (dárce – Renov, spol. s r.o.) 
9. Darovací smlouva (dárce – René Remeš) 
10. Darovací smlouva (dárce – JUDr. Miloš Císař) 
11. Darovací smlouva (dárce – KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o.) 
12. Darovací smlouva (dárce – POMONA Těšetice, a.s.) 
13. Odstranění filtrace a čistírny vody na koupališti 
14. Darování podílu na pozemku č. 3672 
15. Zmařená investice (nedokončená investice – vrt koupaliště, splašková kanalizace ke hřbitovu, 
plynofikace ke hřbitovu, víceúčelové hřiště, splašková kanalizace – sklepní) 
16. Zápis o vyřazení majetku č. 1/2014 (par.č. 80/2) 
17. Vyřazovací protokol č. 2/2014 (vodovod – nová výstavba u Cihelny) 
18. Vyřazovací protokol č. 3/2014 (kanalizace – nová výstavba u Cihelny) 
19. Zařazovací protokol č. 2/2014 (alkoholtester) 
20. Zařazení dlouhodobého majetku č. 3/2014 (par.č. 303/6) 
21. Zařazovací protokol č. 4/2014 (benzínová sekačka) 
22. Zařazovací protokol č. 5/2014 (komunikace ke Královské II. etapa) 
23. Zařazovací protokol č. 6 – 15/2014 (pivní souprava) 
24. Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2014_80073 (OSA – Ochranný svaz autorský 
pro práva k dílům hudebním, o.s.) 
25. Pojistná smlouva pojištění členů jednotky SDH obce pro případ úrazu (Hasičská vzájemná 
pojišťovna, a.s.) 
26. Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání 
„dobrovolný hasič“ (9 osob) 
27. Hospodaření obce Těšetice k 31.3.2014 (hlavní a hosp.činnost) 
28. Rozpočtové opaření č. 3/2014 
29. Diskuse 

 
 
Podklady k jednotlivým bodům navrhovaného programu jsou k nahlédnutí, popř. k okopírování na 
Obecním úřadě v Těšeticích. 
 
V Těšeticích  7.4.2014 
 

Ing. Zdeněk Nekula 
starosta obce 
 
 
 

Vyvěšeno:  7.4.2014 
 
Sejmuto:      

 


