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Obec Těšetice 

Těšetice 62 
671 61 Prosiměřice 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Těšetice                  
V souladu s jednacím řádem svolávám zasedání Zastupitelstva obce Těšetice. 

Zasedání se bude konat 
ve středu 28.7.2021 v 18.00 hodin  

v zasedací místnosti nového obecního úřadu v Těšeticích  
– vstup od dětského hřiště. 

 
 

Návrh programu zasedání Zastupitelstva obce TĚŠETICE 
 
1. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 

zasedání zastupitelstva obce) 
2. Hospodaření obce Těšetice k 31.5.2021 a 30.6.2021 
3. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK0718117/21/OKH (vybavení 

nového obecního úřadu) 
4. Darovací smlouva (likvidace následků tornáda ze dne 24.6.2021) 
5. Darovací smlouva (charitní záchranná síť) 
6. Aktuální informace o soudním sporu ve věci parc.č. 363/3 a odstraňování černých staveb na této 

obecní cestě 
7. Stanovisko místních spolků k žádosti o pronájem hospody na fotbalovém hřišti (Zdeněk Koudela) 
8. Sdělení k dělení pozemků – GP č. 770-1393/2019, 795-638/2020, 813-265/2021 (stavební úřad 

Prosiměřice) 
9. Žádost o odkoupení části pozemku – parc.č. 4235 (V.J. a P.J.) 
10. Žádost o pronájem pozemku – parc.č. 3284/1 (M.B.) 
11. Žádost o posunutí termínu realizace místní komunikace ke Královské – III. etapa (VODÁRENSKÁ 

AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.) 
12. Rozpočtové opatření č. 4/2021 
13. Souhlas s umístěním provozovny mobilní pošty (Česká pošta, s.p.) 
14. Směrnice č. 1/2021 pro nakládání s osobními údaji pro obec Těšetice 
15. Obecní kronika – rok 2017 
16. Žádost o užívání obecní studny (D.J.) 
17. Žádost o souhlas se stavebním záměrem – stavba vodovodní přípojky (M.B.) 
18. Diskuse 

 
Podklady k jednotlivým bodům navrhovaného programu jsou k nahlédnutí, popř. okopírování na 
Obecním úřadě v Těšeticích. 
 
V Těšeticích 15.7.2021 
 

Ing. Zdeněk Nekula 
      starosta obce 

 
Zveřejněno na úřední desce obce Těšetice a též způsobem umožňující dálkový přístup na adrese 
www.tesetice.cz 
 
 
Vyvěšeno dne:         15.7.2021 
Sejmuto dne:         29.7.2021 
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