Usnesení
z 11. zasedání zastupitelstva obce Těškovice
konaného dne 12. prosince 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 10-11/2008 dle předložených zpráv
2) podání žádosti na MSK v rámci dotačního programu programu podpora aktivit v oblasti sportu pro
SDH Těškovice na rok 2009
3) návrh smlouvy mezi obcí Těškovice a společností Vodafone Czech Republic a.s.
4) jednání mezi starostou obce Těškovice a ing. Petrem Storzerem ohledně smlouvy o budoucí
kupní smlouvě na odprodej nemovitosti
5) sdělení společnosti SMVAK Ostrava ohledně změně ceny vody
6) rozpočtové opatření na základě usnesení starosty č.6/2008

3. S c h v a l u j e
1) příspěvek ve výši 1.000 Kč. Základní škole v Pusté Polomi na organizaci lyžařského výcviku
2) upuštění od pronájmu nebytových prostor společnosti Hildegron Carp Team za podmínky
odpracování prací v obecním lese dle předloženého návrhu s realizací do dubna 2009
3) čerpání rozpočtu za 01-11/2008, včetně navržených rozpočtových změn
4) podání žádosti na MSK v rámci dotačního programu programu podpora aktivit v oblasti kultury,
Těškovické jaro 2009 a činnost souboru Berani
5) složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku obce Těškovice za rok 2008, dle
předloženého materiálu
6) uzavření smlouvy na zimní údržbu místních komunikací s panem Miroslavem Juchelkou, dle
předloženého návrhu
7) vyhlášku o odpadech pro rok 2009 v předloženém znění, cena za svoz odpadu činí v bodu a/
220,- Kč.- za 1 občana a rok, v bodě b/ 250,-Kč.- za 1 občana a rok, celkem 470,- Kč.- za 1 občana
a rok se stanovením počtu popelnic na RD, tj. 1 ks popelnice na 1 rod.domek a 1 ks popelnice na 1
byt.jednotku v bytovém domě; další žeton na jednu popelnici zdarma k vyzvednutí na obecním úřadě
pro 1RD nebo 1byt na čtrnáct dnů
8) schvaluje návrh hospodaření v začátku roku 2009 dle předloženého rozpočtového provizoria na
rok 2009 a schvaluje výhledový rozpočet pro rok 2010 a 2011
9) smlouvu o pronájmu dopravního prostředku v předloženém znění
10) cenu za pronájem hrobového místa ve výši 20,- Kč/m2 plochy na období 5 let

11) schvaluje výběr manažera projektu „Multifunkční sportoviště včetně zázemí pro volnočasové
aktivity obyvatel obce Těškovice“ společnost KP Projekt, dle přednesené zprávy hodnotící komise

4. P o v ě ř u j e
1) starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace v případě kladného rozhodnutí o přidělení
dotace v rámci dotačního programu podpora aktivit v oblasti kultury
2) vedoucí výborů a komisí vypracováním návrhů do rozpočtu na rok 2009 s předáním návrhů
starostovi obce do konce ledna 2009 pro zapracování do návrhu rozpočtu obce ne rok 2009
3) místostarostu obce koordinací prací nad údržbou místních komunikací v zimních měsících
operativně dle nastalé sněhové situace
4) starostu obce podpisem smlouvy o pronájmu dopravního prostředku
5) starostu obce podpisem smlouvy na údržbu obecních komunikací v zimním období
6) starostu obce jednáním se společností Vodafone Czech Republic a.s. o podmínkách smlouvy a
pověřuje dále starostu obce zveřejněním záměru pronájmu nemovitostí pro tuto společnost
7) starostu obce jednáním se společností Homola a.s. ohledně dokončení stavebních prací do
termínu 04/2009 za trvání stávajícího smluvního vztahu a ceny díla
8) místostarostu obce analýzou spotřeby plynu v objektu MŠ s přednesením závěru na příštím
jednání zastupitelstva obce
9) starostu obce podpisem smlouvy se společností KP Projekt na výkon manažera projektu
Multifunkční sportoviště včetně zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel obce Těškovice“

5. Zrušuje
1) vyhlášku o odpadech obce Těškovice schválenou dne 14.12. 2007
6. Odkládá
7. Neschvaluje
1) uzavření navrhovaného dodatku č.1 mezi společností Homola a.s. a obcí Těškovice

…………………………………………..

…………………………………………..

Starosta obce Těškovice
ING. MARTIN SEDLÁK

Místostarosta obce Těškovice
JAN POLÁŠEK

Ověřovatelé usnesení
ing. Martin ŠENK

…………………………………………..
…………………………………………..

Jan SOCHOR

