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Zasedání Zastupitelstva obce Těšetice                  

 
V souladu s jednacím řádem svolávám zasedání Zastupitelstva obce Těšetice. 

 
Zasedání se bude konat  

v pondělí 13.07.2015 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. Schválení smlouvy na pronájem pozemků parc.č. 4199,4200,4202,4203,4204,4205 
  3. Schválení smlouvy na pronájem pozemků parc.č. 4196,4197.  
  4. Schválení smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 4193                                                                    
  5. Schválení smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 4211    
  6. Schválení smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 4235                                                                                                                      
  7. Schválení smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 172/1                                                                   
  6. Pojištění odpovědnosti zastupitelů – předložení nabídky 
  7. Hospodaření obce k 30.6.2015 
  8. Rozpočtové opatření 
  9. Informace z valné hromady Zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko, konané   
      dne 24.06.2015 
10. Návrh na pořízení počítače na OÚ Těšetice - účetní 
11. Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP_2015_80987 
12. Informace o činnosti v MŠ Těšetice 
13. Zařazení majetku obce Těšetice – zařazovací protokol č. 10-12/2015 
14. Žádost SDH Těšetice o příspěvek na doplnění vybavení zásahového auta 
15. Žádost SDH Těšetice o příspěvek na dovybavení zásahového družstva 
16. Schválení záměru na pronájem pozemků parc.č. 3142 
17. Schválení záměru na pronájem pozemku parc.č. 3143 
18. Schválení záměru na pronájem pozemku parc.č. 3146 
19. Schválení záměru na pronájem pozemku parc.č. 3269 
20. Schválení záměru na pronájem pozemku parc.č. 3280 
21. Schválení záměru na pronájem pozemku parc.č. 3284 
22. Schválení záměru na pronájem pozemku parc.č. 3133 
23. Schválení záměru na pronájem pozemku parc.č. 3129 
24. Zrušení reálné hodnoty pozemku 
25. Schválení smlouvy na akci: „Výplně stavebních otvorů (okna, dveře) v budově MŠ Těšetice“ 
26. Schválení smlouvy na akci: „Rekonstrukce budovy pro sportovce – výměna oken a dveří“ 
27. Schválení smlouvy na akci: „Rekonstrukce budovy pro sportovce – vytápění budovy“ 
28. Schválení smlouvy na akci: „Rekonstrukce budovy pro sportovce - Oprava terasy proti vodě a 
vlhkosti nad kabinami sportovců, včetně zastřešení“ 
29. Diskuse  
 
 
Podklady k jednotlivým bodům navrhovaného programu jsou k nahlédnutí, popř. k okopírování na 
Obecním úřadě v Těšeticích. 
 
V Těšeticích  03.07.2015 
 

Jindřich Žižka 
starosta obce 
 
 

Vyvěšeno:  03.07.2015 
 
Sejmuto:      
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