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VÝPIS USNESENÍ
ze XVII. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Temelín konaného dne 23.4.2020
v Temelíně
Obecní zastupitelstvo
Bere na vědomí:
1)

Usnesení č.213/2020 OZ: Kontrolu výpisu usnesení z XVI. veřejného zasedání OZ.

2)

Usnesení č.214/2020 OZ: Plnění rozpočtu Obce Temelín za rok 2019.

3)

Usnesení č.215/2020 OZ: Rozpočtová opatření č.2 a č.3.

Schvaluje:
1)

Usnesení č.216/2020 OZ: Volbu návrhové komise a ověřovatelů zápisu.

2)

Usnesení č.217/2020 OZ: Na návrh pověřené osoby k otvírání obálek, posouzení a
hodnocení nabídek firmu Nábytek VASA spol. s.r.o. na realizaci zakázky „Dodávka
kancelářského nábytku do OÚ Temelín“ za cenu 1 181 080,-Kč bez DPH. Podpisem
smlouvy se pověřuje starosta Obce Temelín.

3)

Usnesení č.218/2020 OZ: Finanční příspěvek organizacím a spolkům na rok 2020
v celkové výši 688.000,00 Kč v rámci programu „Oranžový rok 2020”.

4)

Usnesení č.219/2020 OZ: Prodej pozemku p.č. 2017/1 o výměře 20 m2 v k.ú. Zvěrkovice.

5)

Usnesení č.220/2020 OZ: Smlouvu na dobu určitou o pronájmu nebytových prostor
Temelínské hospody uzavřenou mezi Obcí Temelín a Ivanou Rychtářovou, Mírová 27
Protivín. Podpisem smlouvy se pověřuje starosta Obce Temelín.

6)

Usnesení č.221/2020 OZ: Výběrovou komisi na akce menšího rozsahu v roce 2020:
„Oprava vodní nádrže na p.č. 1490 v k.ú. Temelín“; „Výstavba a rekonstrukce garáží
budovy obecního úřadu Temelín“; „Oprava asfaltového povrchu cest a chodníků – zvýšení
bezpečnosti chodců a bezpečnosti provozu v obci Lhota pod Horami“ ve složení:
Chlumecký Pavel, Kosík Pavel, Klempíř Ondřej; náhradníci: Mládková Jitka, Váca Josef,
Macháček Petr, Král Radim, Karafiát Michal, Chytka Lukáš, Hasil Pavel, Jerhot Miloš,
Bláha Karel.

7)

Usnesení č.222/2020 OZ: Dohodu o zrušení závazku ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní
a souvisejícím vypořádání bytové jednotky č. 151/3 a podílu na pozemku par. č. 1666/52
v k. ú. Temelín uzavřenou mezi Obcí Temelín a Romanou Marešovou. Podpisem dohody
se pověřuje starosta Obce Temelín.

8)

Usnesení č.223/2020 OZ: Volbu předsedy sociálního výboru pana Lukáše Chytky a člena
finančního výboru pana Pavla Hasila, a to z účinností od 1. 5. 2020.
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9)

Usnesení č.224/2020 OZ: V návaznosti na usnesení č. 232/2016 ze dne 14. 4. 2016,
pravidla pro poskytování darů na úhradu daně z nemovitých věcí.
PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DARŮ NA ÚHRADU DANĚ Z NEMOVITÝCH
VĚCÍ
A/ občané trvale žijící v obci Temelín
1) Občan obce Temelín je povinen pověřenému pracovníkovi obce Temelín doložit svojí
daňovou povinnost příslušnou složenkou.
2) Žadatel uzavře s obcí Temelín darovací smlouvu.
3) Nárok na poskytnutí daru je možné, z důvodu růstu ceny zemědělských pozemků, zvýšit
o 10% oproti známě daňové povinnosti z předchozích let.
4) V případě zásadní změny ve výši daňové povinnosti oproti předchozím rokům prokáže
občan obce Temelín žádající o dar novou daňovou skutečnost hodnověrným způsobem
(např. výpis z katastru nemovitostí).
5) Na poskytnutí daru není právní nárok.
B/ občané trvale nežijící v obci Temelín
1) Žadatel je povinen pověřenému pracovníkovi obce Temelín doložit svojí daňovou
povinnost příslušnou složenkou.
2) Žadatel uzavře s obcí Temelín darovací smlouvu.
3) Nárok na poskytnutí daru je možné, z důvodu růstu ceny zemědělských pozemků, zvýšit
o 10% oproti známě daňové povinnosti z předchozích let.
4) V případě zásadní změny ve výši daňové povinnosti oproti předchozím rokům prokáže
občan žádající o dar novou daňovou skutečnost hodnověrným způsobem (např. výpis
z katastru nemovitostí).
5) Maximální výše daru je 200 000,- Kč (dvě stě tisíc) za kalendářní rok. Na poskytnutí
daru není právní nárok.
C/ právnické osoby
1) Dar se z důvodu nedovolené podpory podnikání neposkytuje.

10) Usnesení č.225/2020 OZ: Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Temelín a Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových na koupi stavební parcely č. 106 pod bytovým
domem č.p. 53 ve Lhotě pod Horami za cenu 268.000,00 Kč. Podpisem smlouvy se
pověřuje starosta Obce Temelín.
11) Usnesení č.226/2020 OZ: Záměr pronájmu obchodu potravin v budově obecního úřadu v
Temelíně.
12) Usnesení č.227/2020 OZ: Rozpočtové opatření č.5 dle návrhu.
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