
Zasedání Zastupitelstva obce Těšetice 
 

V souladu s jednacím řádem svolávám zasedání Zastupitelstva obce Těšetice. 
 

Zasedání se bude konat  
 ve středu 19. 11. 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. Zřízení kontrolního a finančního výboru 
3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o  
       obcích) 
4. Stanovení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce starosty 
5. Zpráva kontrolního výboru 
6. Rozpočtové opatření č. 9/2014 
7. Návrh rozpočtu na rok 2015 
8. Příkaz k provedení inventarizace za rok 2014 
9. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 4278 (výměra 722m2 na LV 10001 – V.O.)  
10. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 3441 a části p.č. 3431 (V. a J.B.)  
11. NÁVRH na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas  
       s umístěním distribučního zařízení (SETO, spol. s r.o.) 
12. Znalecký posudek číslo 6-1294/2014 o ceně pozemků katastru nemovitostí zapsaných na LV  
      č. 10001 a 215, pro katastrální území Těšetice u Znojma, obec Těšetice, okres Znojmo 
13. Zařazení majetku – zařazovací protokol č. 34/2014 – 40/2014 
14. Žádost o povolení umístění oboustranné směrové cedule GOLF (ARES 96 s.r.o.) 
15. Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP_2014_168922 
16. Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP_2014_181120 
17. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu plynárenského zařízení (RWE GasNet, s.r.o.) 
18. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – nákup dopravního  
       automobilu 
19. Hospodaření obce Těšetice a hospodářská činnost k 30.09.2014 
20. Hospodaření obce Těšetice a hospodářská činnost k 31.10.2014 
21. Plán zimní údržby 
22. Diskuse 

 
 
 
Podklady k jednotlivým bodům navrhovaného programu jsou k nahlédnutí, popř. k okopírování na 
Obecním úřadě v Těšeticích. 
 
 
 
 
 
V Těšeticích 7.11.2014 
 

Jindřich Žižka 
starosta obce 
 
 
 

Vyvěšeno: 7.11.2014 
 
Sejmuto:      


