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VÝPIS USNESENÍ
z XXXV. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Temelín konaného dne 10.3.2022
v Temelíně
Obecní zastupitelstvo
Bere na vědomí:
1)
2)

Usnesení č.482/2022 OZ: Kontrolu výpisu usnesení z XXXIV. veřejného zasedání OZ.
Usnesení č.483/2022 OZ: Rozpočtové opatření č.1 a č.2 dle návrhu.

Schvaluje:
1)
2)

3)

4)
5)
6)

Usnesení č.484/2022 OZ: Volbu návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
Usnesení č.485/2022 OZ: Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. CB-001030073279/005-SECB uzavřenou mezi Obcí Temelín a firmou EG.D, a.s.
spočívající v právu umístění kabelové vedení NN na pozemku p.č. 874/1 v k.ú. Litoradlice.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně v celkové jednorázové výši 16 100,-Kč bez DPH.
Podpisem smlouvy se pověřuje starosta Obce Temelín.
Usnesení č.486/2022 OZ: Na návrh výběrové komise firmu MoDoStav, s.r.o. na realizaci
zakázky „Bourací práce zemědělských objektů v k.ú. Zvěrkovice u Týna nad Vltavou“ za
cenu 994 899,35 Kč bez DPH.
Usnesení č.487/2022 OZ: Zrušení místní lidové knihovny v obci Sedlec u Temelína
Usnesení č.488/2022 OZ: Dar ve výši 5 000,-Kč na podporu fungování dětské krizové
linky „ Linka bezpečí, z.s“.
Usnesení č.489/2022 OZ: Příspěvek ve výši 20 000,-Kč obecně prospěšné společnosti
ČESKÁ MALTÉZSKÁ POMOC na doprovázení dětí a mládeže s postižením do
speciálních škol a školských zařízení v Českých Budějovicích.

7)

Usnesení č.490/2022 OZ: Žádost o sponzorský příspěvek na úhradu notového materiálu a
cestovného ve výši 40 000,-Kč pro Dechový orchestr Temelín, z.s.

8)

Usnesení č.491/2022 OZ: Pronájem provozovny Hospoda pod hrází včetně bytu ve Lhotě
pod Horami paní Olze Markové.

9)

Usnesení č.492/2022 OZ: Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu Obce Temelín
„Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod“ ve výši 80 000,-Kč manželům
Pavličovým.

10) Usnesení č.493/2022 OZ: Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu Obce Temelín
„Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod“ ve výši 80 000,-Kč paní Jitce
Valentové.
11) Usnesení č.494/2022 OZ: Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu Obce Temelín
„Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod“ ve výši 80 000,-Kč paní Janě
Bezpalcové.
12) Usnesení č.495/2022 OZ: Záměr prodeje části pozemků p.č. 200/1, p.č. 1472/1 a
p.č. 1472/3 vše druh lesní pozemek o výměře 109 222 m2 vše v k.ú. Litoradlice, Obec
Temelín za cenu dle usnesení číslo 17) zastupitelstva Obce Temelín ze dne 6.11.2008
původním historickým vlastníkům. Pověřuje starostu Obce Temelín zabezpečením
příslušných oddělovacích geometrických plánů.
13) Usnesení č.496/2022 OZ: Záměr prodeje pozemku v k.ú. Temelín p.č. 1664/3 o výměře
187 m2.
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14) Usnesení č.497/2022 OZ: Záměr prodeje pozemku v k.ú. Zvěrkovice p.č. 2567/6 o výměře
9 m2 a p.č. 2511/7 o výměře 22 m2.
15) Usnesení č.498/2022 OZ: Záměr prodeje pozemku v k.ú. Zvěrkovice u Týna nad Vltavou
p.č. 1920/155 o výměře 2 419 m2.
16) Usnesení č.499/2022 OZ: Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti vedení sítě
elektr. komunikace v délce 11 m uzavřenou s firmou CETIN a.s. na pozemky v k.ú.
Temelín: p.č. 1714/72, p.č. 1714/77. Podpisem smlouvy se pověřuje starosta Obce
Temelín.
17) Usnesení č.500/2022 OZ: Revokaci usnesení č.445/2021 ze dne 23.11.2021 finančního
příspěvku pro rodiče (zákonné zástupce) dětí ZŠ Temelín.
18) Usnesení č.501/2022 OZ: Finanční dar v celkové výši 53 000,-Kč pro žáky ZŠ Temelín za
docházku ve školním roce 2021/2022 ,dle návrhu.
19) Usnesení č.502/2022 OZ: Kupní smlouvu uzavřenou mezi firmou ČEZ, a.s. a Obcí
Temelín na prodej pozemku v k.ú. Temelín p.č. 380/34 o výměře 459 m2 dle návrhu.
Podpisem smlouvy se pověřuje starosta Obce Temelín.
20) Usnesení č.503/2022 OZ: Dodatek k pojistné smlouvě s Hasičskou vzájemnou
pojišťovnou, a.s. dle návrhu. Podpisem smlouvy se pověřuje starosta Obce Temelín.
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