Usnesení
Z 20. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice konaného dne 9. 7. 2009
----------------------------------------------------------------------------------------20.1 ZO schvaluje:
20.1.1 program dnešního jednání
20.1.2 členy návrhové komise
20.1.3 ověřovatele dnešního zápisu
20.1.4 změnu funkčního využití ploch ve změně č. 6 ÚP obce Tečovice – lokalita
Střed a to změnu z ploch s centrální smíšenou funkcí na plochu veřejného
Prostranství v části lokality Střed od domu č.p. 20 směrem na sever
20.1.5 v souladu s ust. § 6 odst. 5 a v souladu s ust. § 44 písm. a) zákona č.
183/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) pořízení
nového územního plánu obce Tečovice
20.1.6 v souladu s ust. § 45 odst. 1 stavebního zákona, že plnou úhradu nákladů spojených
s pořízením nového územního plánu obce Tečovice bude hradit obec
20.1.7 v souladu s ust. § 47 odst. 4 a § 53 odst. 1 stavebního zákona pana ing. Jaromíra
Doležala starostu obce jako určeného zastupitele za účelem spolupráci s
pořizovatelem v procesu zpracování zadání a vyhodnocování projednání návrhu
nového územního plánu obce Tečovice
20.1.8 Dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného
Pořádku mezi Obcí Tečovice a Policií České republiky.
20.1.9 finanční příspěvek pro SDH Tečovice ve výši 20 000,00 Kč na tradiční pouťovou
zábavu v Tečovicích
20.1.10 finanční příspěvek pro TJ Sokol Tečovice ve výši 20 000,00 Kč na ozvučení
Tečovského hudebního líéta 2009 v areálu TJ Sokol Tečovice
20.2 ZO ukládá:
20.2.1 ing. Jaromíru Doležalovi požádat Magistrát města Zína, útvar hlavního architekta
Středisko územního plánování o pořízení nového územního plánu obce Tečovice
20.3 ZO pověřuje:
20.3.1 ing. Jaromíra Doležala, starostu obce, předložením cenové nabídky Obce Tečovice na
odkup domu č.p. 65 v Tečovicích jeho majiteli p. Lubomíru Liebnerovi za cenu
250 000,00 Kč, platnost této nabídky do konce roku 2009.
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