Obec Týn nad Bečvou
Náves B. Smetany 68, 751 31 Týn nad Bečvou
tel.č.: 581 797 077 | e-mail: obec@tynnadbecvou.cz

USNESENÍ
schůze č. 53 Rady obce Týn nad Bečvou
konaná dne 21. 4. 2022 v kanceláři starosty obce na Muzeu B. Smetany od 15:00 hod.
1/2022 - RO53

Rada obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Určuje zapisovatelku:
Kateřina Sukopová
2. Schvaluje ověřovatele zápisu:
Břetislav Brázda
Bc. Pavel Procházka

2/2022 - RO53

Rada obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Schvaluje program 53. schůze Rady obce Týn nad Bečvou.

3/2022 - RO53

Rada obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Jmenuje navržené složení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení
pracovního místa ředitel/ředitelka Základní škola a Mateřská škola Týn nad Bečvou, okres
Přerov, příspěvková organizace dle důvodové zprávy.
2. Ukládá starostovi obce zabezpečit svolání první schůze konkursní komise.
T: do 06.05.2022

4/2022 - RO53

Rada obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Schvaluje deklaraci závazku ponechání majetku pořízeného z dotace po dobu minimálně
10 let v majetku obce a souhlas s realizací akce, na niž je požadována dotace "Týn nad
Bečvou - splašková kanalizace a ČOV - II. etapa".

Ing. Antonín Ryšánek v. r.
starosta obce

Ing. Vojtech Hanudeľ v. r.
místostarosta obce

Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Obecního úřadu Týn nad Bečvou:
Na úřední desce pevné:
Na úřední desce elektronické:

vyvěšeno: ............... sejmuto: ............... podpis ..............................
vyvěšeno: ............... sejmuto: ............... podpis ..............................

Usnesení zastupitelstva či rady obce je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES a v souladu s platnou legislativou České republiky na ochranu osobních údajů (dále jen GDPR).
Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů v kanceláři Obecního úřadu v Týně nad Bečvou,
náves B. Smetany 68, Týn nad Bečvou.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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