Usnesení
z 9. zasedání zastupitelstva obce Těškovice
konaného dne 24. září 2008
Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání
1. V o l í
2. B e r e n a v ě d o m í
1) zprávu starosty, místostarosty obce a vedoucích výborů a komisí obce Těškovice ohledně
činnosti za období 06-09/2008 dle předložené zprávy
2) žádost Ing. Petra Storzera ohledně odprodeje nemovitosti bývalého kravína v objektu p.č. 847/1
dle předloženého znění
3) výsledek z veřejnoprávní kontroly za II.pol. rok 2007 a za I. pololetí roku 2008 Základní školy a
Mateřské školy Těškovice, příspěvkové organizace
4) rozpočtové opatření na základě usnesení starosty č.2/2008 až č.3/2008
5) podmínky výběrového řízení na poradenství a finanční řízení projektu – „Multifunkční sportoviště
včetně zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel obce Těškovice“ – dle předloženého znění

3. S c h v a l u j e
1) smlouvu o umístění odchycených psů do Městského útulku v Opavě dle předloženého návrhu
2) čerpání rozpočtu za 01-08/2008 dle předloženého znění
3) dodatek č.4 s účinností od 6.11.2008 se společností Kooperativa pojišťovna na pojištění majetku
obce Těškovice
4) pracovní skupinu ve složení ing. Sedlák Martin, Jan Polášek, ing. Jiří Řeháček, Jan Sochor, Vít
Režný, ing. martin Šenk pro řešení problematiky výběrového řízení zhotovitele stavby „Multifunkční
sportoviště včetně zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel obce Těškovice“

5) rozpočtové opatření–přijetí finančních prostředků ve výši 20 000,-Kč na zajištění voleb do
zastupitelstev krajů a posílení rozpočtu Sboru dobrovolných hasičů Těškovice o částku 15 000,Kč z finanční rezervy obce
6) záměr obce prodat obecní majetek – bývalý objekt kravína na pozemku p.č.847/1 a pozemek
852/6
4. P o v ě ř u j e
1) starostu obce podpisem smlouvy o umístění odchycených psů do Městského útulku v Opavě
2) starostu obce podpisem dodatku č.4 s účinností od 6.11.2008 se společností Kooperativa
pojišťovna na pojištění majetku obce Těškovice
3) starostu přípravou smlouvy na prodej obecního majetku – bývalý kravín v objektu p.č. 847/1

4) místostarostu obce jednáním s příslušnými úřady ohledně dopravního značení v obci Těškovice
s přednesením průběhu příprav na příštím zastupitelstvu obce
5) starostu obce zahájením výběrového řízení na projektanta akce „Rekonstrukce kulturního domu
v Těškovicích“ v souladu s vnitřní směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu obce Těškovice
6) místostarostu obce vypracováním analýza spotřeby elektrické energie obce Těškovice
s předložením výsledků na příštím jednání zastupitelstva
7) starostu přípravou a průběhem soutěže na zpracovatele projektové dokumentace „Rekonstrukce
kulturního domu“
5. N e s c h v a l u j e

1) umístění mobilního domku na pozemku paní Marie Špakové, p.č. 549 v k.ú. Těškovice
z důvodu nesouladu záměru s územním plánem obce Těškovice
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Starosta obce Těškovice
ING. MARTIN SEDLÁK

Místostarosta obce Těškovice
JAN POLÁŠEK

Ověřovatelé usnesení
Vít REŽNÝ
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Jiří VAVREČKA
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