OBECNÍ ZPRAVODAJ – duben 2017

A NĚCO Z PŘÍTOMNOSTI 
VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA 8. 4. 2017

Těšovice

Běleč

Bělečská Lhota

Drazí spoluobčané,
zdravíme Vás v podařeném aprílovém počasí a přinášíme další Zpravodaj.
V tomto čísle většinu obsahu zaplnila usnesení Zastupitelstva obce. V kalendáři zveme děti i rodiče na den dětí
na konci května. Naši hasiči uvítají Vaši podporu na okrskové soutěži v Husinci. Nakonec se můžete pokochat
fotografiemi ze života obce, minulého i současného.

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ 25. 3. 2017

Hrozba ptačí chřipky je zažehnána, a tudíž skončila i opatření proti jejímu šíření. Vše je zpět v normálním
režimu.
Majitelé pejsků, kteří ještě nezaplatili poplatek, prosíme, aby tak neprodleně učinili – paní účetní Eva Ostrá
vás čeká na Obecním úřadě ve čtvrtek od 17h do 18h. Splatnost poplatků za psi byla do 31. března 2017.
Přejeme Vám krásné jaro.

Za OÚ zdraví Jana S. N. 

KALENDÁŘ AKCÍ

sobota 13. 5. 2017

13:00

STAVBA NOVÉ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD U BYTOVEK 4. 5. 2017

OKRSKOVÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ

Husinec u chatek

Přijďte povzbudit naše hasiče 

sobota 27. 5. 2017

14:00

DĚTSKÝ DEN I PRO DOSPĚLÁKY

Hřiště Běleč

s pyrotechniky a Českým rozhlasem... buřty s sebou!

Z ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 41/2017: Rozpočtové opatření 2/2017.

Od minulého vydání zpravodaje do dnešního dne (27. 4. 2017) proběhla tři zasedání Zastupitelstva obce.
Zde přinášíme výpis usnesení (upravený v souladu se zákonem o ochraně informací):

Usnesení č. 42/2017: Dodatek Smlouvy ČOV Tb o rekonstrukci vodovodu.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Usnesení č. 44/2017: Smlouvu o pronájmu 128 m pč. 730/2 k.ú. Těšovice s cenou 1 Kč/ m *rok.

Usnesení č. 18/2017 ZZO schvaluje místostarostou obce Těšovice pana Miroslava Lefflera s nástupem od
09. 03. 2017 a s odměnou ve výši 12.666 Kč měsíčně od 09. 03. 2017.

Zastupitelstvo obce Těšovice bere na vědomí:

Usnesení č. 20/2017 ZZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2017

Usnesení č. 19/2017 ZZO bere na vědomí záznam o změně Rozpočtu Obce Těšovice na rok 2017.
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Usnesení č. 43/2017: Smlouvu o pronájmu 145 m pč. 730/2 k.ú. Těšovice s cenou 1 Kč/ m *rok.

Usnesení č. 21/2017 ZZO schvaluje podání žádostí o dotace pro JSDH Běleč a Těšovice
Usnesení č.22/2017 ZZO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku 730/2 v k.ú. Těšovice o
výměře 145 m2.

Zastupitelstvo obce zamítá:
2

Usnesení č. 23/2017 ZZO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku č. 730/2 v k.ú.Těšovice u
Prachatic o výměře 128 m2.

Usnesení č. 24/2017 ZZO zamítá zveřejnění záměru odprodeje pozemku č. 785/2 o výměře 822 m či jeho části
2
o výměře 280 m a zplnomocňuje starostu k nabídce bezplatného věcného břemene jízdy a chůze přes pozemek
ze silnice 141/II na bezprostředně sousedící pozemek - dosud 782/1.

Usnesení č. 25/2017 ZZO neschvaluje zveřejnění záměru odprodeje pozemku č. 458/3 v k.ú. Žernovice.
Celý pozemek je v majetku Obce Těšovice, ale původně vznikl odkupem částí dvou parcel dvou majitelů.
Zastupitelstvo doporučuje/zplnomocňuje starostu, aby vyzval současné majitele obou původních částí
nynějšího pozemku 458/3, aby se domluvili a případně společně požádali Obec Těšovice o zpětný odkup
původních částí. Vytýčení jejich hranic by bylo jejich věcí.

Zastupitelstvo obce ruší:

Usnesení č. 26/2017 ZZO bere na vědomí nabídku firmy ČEVAK a schvalují sepsání Smlouvy o provozování
– ČOV Tb s ČEVAKem dle jejich nabídky "VÝPOČET (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO
KALENDÁŘNÍ ROK " ze dne 6. 3. 2017 a to do konce roku 2017. Zároveň nesouhlasí se stanovením jakékoli
z navržených cen stočného pro občany.

Usnesení č. 4/2016 o snížení odměny neuvolněného starosty o 5000 Kč a neuvolněné místostarostky o 3000 Kč.

A ZBYTEK OBRAZEM  - NĚCO Z MINULOSTI

Usnesení č. 27/2017 ZZO schvaluje výsledek výběrového řízení na pronájem pozemků parc.č. 96/1, 96/2,
172, 173, 174, 222/1, 387/2, 594/6, 607/1, 607/2,607/3, 607/4 a 622/5 v kú.Těšovice a 107/2, 107/3,
551/4, 549 a 263/2 v kú. Běleč, které jsou majetkem obce Těšovice firmě Prima Agri Prachatice a
pověřuje starostu obce k podpisu pachtovní smlouvy.
Usnesení č. 30/2017: Účetní závěrku za rok 2016
Usnesení č. 31/2017: odložení bodu č. 5 Rozpočtová změna č. 2/2017 na příští ZZO.
Usnesení č. 33/2017: snížení odměny neuvolněného starosty o 5000 Kč od 6. 4. 2017.
Usnesení č. 34/2017: snížení odměny neuvolněného místostarosty o 3000 Kč od 6. 4. 2017.
Usnesení č. 35/2017: přijetí daru pozemní komunikace (původní silnice II/145) včetně mostu u Bělečského
mlýna (pův. most ev.č. 145 – 033) a propojení nad Bělečským mlýnem v k. o. Těšovice a darovací smlouvu
po dokončení domluvených úprav (konkrétně úklid vyřezaných dřevin podél silnice Běleč – hranice
katastru Vitějovice).
Usnesení č. 36/2017: Smlouvu o zřízení věcného břemene pro E.ON č.: PI-014330042356/001 – kNN ČOV
pro pravý břeh Blanice Těšovice.
Usnesení č. 37/2017: vyúčtování vodného za rok 2016 – ČEVAK.
Usnesení č. 38/2017: zveřejnění záměru prodeje pozemku 458/3 v k.ú. Žernovice o výměře 2385 m2.
Usnesení č. 39/2017: poskytnutí daru ve výši 2000 Kč na vydání regionální publikace o mlýnech.

Čtyři snímky demolice staré stodoly panského dvora v roce 1979 a zbrusu nová prodejna v roce 1981.

