Usnesení
z 13. zasedání zastupitelstva obce Těškovice
konaného dne 18. března 2009
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 12-03/2009 dle předložené zprávy
2) zprávu ohledně vyhodnocení podaných dotací z rozpočtu MSK
3) podání žádosti na MSK v rámci dotačního programu Program na podporu přípravy projektové
dokumentace 2009 - „Multifunkční společenský dům obce Těškovice“
4) návrh rozpočtu Sdružení Bílovecka na rok 2009; rozpočet svazku obcí MMS na rok 2009
s výhledem do r.2012
5) presentaci záměru „Multifunkční společenský dům obce Těškovice“ v předloženém znění
6) zprávu o veřejno-bezpečnostní situaci v obci Těškovice za rok 2008 zaslanou Policií ČR, obvodní
oddělení, Velká Polom
7) zprávu o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Těškovice za rok 2008
8) připomínky občanů obce Těškovice přednesených v diskuzi k jednotlivým tématům
9) zaslanou zprávu o možnosti nabytí pozemků p.č. 272/8, 852/1 a 845/1 do majetku obce od úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových

10) informaci ve věci rozvoje a plánování sociálních služeb ve vzájemné spolupráci s obcí Háj
ve Slezsku v návaznosti na existenci Domova pro seniory Ludmila, Háj ve Slezsku – Smolkov,
příspěvková organizace obce v rámci svazku obcí Mikroregionu Matice Slezská
3. S c h v a l u j e
1) prominutí nájmu KD Sdružení přátel školy při pořádání dětského maškarního plesu
2) rozpočet obce pro rok 2009 v této výši: příjmy….7 619 100 Kč, výdaje….38 129 100 Kč,
financování….30 510 000 Kč a v členění-viz příloha zápisu.
3) dle svých kompetencí vyhrazeným zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných
darů dle návrhu rozpočtu na rok 2009 v té výši a těm právnickým a fyzickým osobám, které jsou
uvedené v materiálu zápisu
4) schvaluje inventarizaci majetku obce ke dni 31.12.2008
5) smlouvu se společností KP projekt dle předloženého znění za předpokladu zapracování
připomínky do znění smlouvy o proplacení provize za předpokladu přijetí dotace zastupitelstvem
obce Těškovice
6) změnu v ceně za nájem víceúčelové hřiště na cenu 70 Kč.-/hodinu pronájmu
7) zprávu o výsledku finančních kontrol provedených v roce 2008

8) výroční zprávu o poskytování informací za rok 2008, podle zákona č.106/1999 o svobodném
přístupu k informacím
9) smlouvu o budoucí kupní smlouvě na odkup nemovitostí ve vlastnictví obce Těškovice s panem
Ing. Petr Storzer, Slatina 68, 74293 Slatina u Bílovce, IČ: 73096539, dle předloženého návrhu
10) podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní
osa 2, oblast intervence 2.1 v rámci výzvy č.02 „eGovernment v obcích – Czech POINT“
11) v rámci realizace projektu Czech POINT – zřízení kontaktního místa, jako dodavatele
technologie firmu AutoCont a.s. a to v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu
12) výběr dodavatele dlouhodobého a krátkodobého úvěru na profinancování projektu „Multifunkční
sportoviště,včetně zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel obce Těškovice“ společnost Česká
spořitelna a.s., dle předloženého vyhodnocení komise
13) dlouhodobý úvěr ve výši 30 000 000,-Kč určený na financování projektu „Multifunkční
sportoviště, včetně zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel obce Těškovice“, který obci poskytne
Česká spořitelna a.s. se zajištěním budoucími rozpočtovými příjmy a splatností do 6 let
14) smlouvu o nájmu části nemovitosti se společností Vodafone Czech Republic a.s. dle
předloženého znění
15) dodatek č.1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na akci „Multifunkční
sportoviště včetně zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel Obce Těškovice“ , registrační číslo:
CZ.1.10./4.1.00/01.00057, dle předloženého znění
16) stanovení ceny poplatku za znečišťování ovzduší ve výši 2.000 Kč.- společnosti GROCREDIT
a.s. Praha – vlastník bytového domu čp.1
18) termínový dodatek smlouvy se společností HOMOLA a.s. – termín dohotovení staveb do
06/2009

19) rozpočtový výhled obce na období r.2009 – r.2014
20) na základě uzavřených „Smluv o využití systému zavedeného obcí o nakládání
s komunálním odpadem“ zvýšení ceny odpovídající % navýšení podle OZV č.1/2008 pro rok
2009
21) využití Domova pro seniory Ludmila, Háj ve Slezsku – Smolkov pro potřeby obce
Těškovice – člena svazku obcí Mikroregionu Matice Slezská včetně navazujících služeb
22) podání žádosti včetně příloh akce – projektu Multifunkční společenský dům obce Těškovice,
který bude podán jako žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II
Moravskoslezsko.
23) přijetí bankovního překlenovacího úvěru určeného na zajištění profinancování nákladů
investiční akce – projektu Multifunkční společenský dům obce Těškovice, který bude podán jako
žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, spočívající
v předfinancování, úhradě veškerých nezpůsobilých nákladů projektu včetně spoluúčasti obce
na způsobilých výdajích projektu ve výši 7,5%. Obec Těškovice se dále zavazuje zajistit
udržitelnost projektu (hradit provozní náklady projektu ze svých rozpočtových zdrojů), a to
minimálně po dobu jeho stanovené udržitelnosti

4. P o v ě ř u j e

1) starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace v případě rozhodnutí o přidělení dotace
v rámci dotačního programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2009 „Multifunkční společenský dům obce Těškovice“
2) starostu obce podpisem smlouvy se společností KP Projekt za předpokladu zapracování
připomínky do smlouvy
3) starostu obce podpisem smlouvu o budoucí kupní smlouvě s panem Ing. Petr Storzer, Slatina 68,
74293 Slatina u Bílovce, IČ: 73096539 na odkup nemovitostí ve vlastnictví obce
4) starostu obce podpisem smlouvy na dodávku zařízení pro pracoviště Czech POINT se
společností AutoCont CZ a.s.
5) starostu obce podpisem žádosti o udělení dotace na projekt Czech POINT vypracovanou
společností PNO Consultant, s.r.o.
6) starostu obce podpisem smlouvy na poskytnutí dlouhodobého a krátkodobého úvěru se
společností Česká spořitelna a.s.
7) starostu obce podpisem smlouvy se společností Vodafone Czech Republic a.s.
8) starostu obce podpisem dodatku č.1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na
akci „Multifunkční sportoviště včetně zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel Obce Těškovice“ ,
registrační číslo: CZ.1.10./4.1.00/01.00057
9) starostu obce podpisem termínového dodatku smlouvy se společností HOMOLA a.s.
10) starostu obce řešením reklamace vad v kuchyni mateřské školy u dodavatelské firmy
11) místostarostu obce zajištěním podkladů pro rozhodnutí zastupitelstva pro převod p.č. 272/8,
852/1 a 845/1 do majetku obce od úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

5. Zrušuje
6. Odkládá
7. Neschvaluje
1) navýšení odměn neuvolněným zastupitelům obce Těškovice dle předložené zprávy

…………………………………………..

…………………………………………..

Starosta obce Těškovice
ING. MARTIN SEDLÁK

Místostarosta obce Těškovice
JAN POLÁŠEK

Ověřovatelé usnesení
Ing. Jiří ŘEHÁČEK
…………………………………………..
Jiří VAVREČKA

…………………………………………..

