
                                                       U s n e s e n í 
Z 14. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice konaného dne 24. 10. 2012  
-------------------------------------------------------------------------------------------     
 
14.1 Zastupitelstvo obce schvaluje: 
14.1.1 Program dnešního jednání 
14.1.2 Návrhovou komisi 
14.1.3 Ověřovatele zápisu 
14.1.4 Odkoupení(smlouvu o postoupení) pohledávky od společnosti BTF Projekt, a.s. na 

Obec Tečovice s předpokládanou cenou 2,000.000,00 Kč, kdy společnost BTF 
Projekt a.s. je věřitelem vůči dlužníkovi paní Květoslavě Gurtlerové se splatnou 
pohledávkou ve výši min. 2,500.000,00 Kč, kdy paní Květoslava Gurtlerová je 
vlastníkem nemovitosti – budova hostince č.p. 25, na pozemku p.č. 40/2 vše v k.ú. 
Tečovice, a to za účelem získání uvedené nemovitosti do vlastnictví obce. 
Paní Květoslava Gurtlerová se zaváže, že podepíše s obcí Tečovice kupní smlouvu na 
uvedenou nemovitost, kdy kupní cena by se měla rovnat částce za postoupení 
pohledávky a k jejímu plnění by mělo dojít započtením. 
Dále se Květoslava Gurtlerová zaváže, že uhradí všechny své další závazky včetně 
příslušenství, které se váží k nemovitosti č.p. 25 na pozemku p.č. 40/2, vše k.ú. 
Tečovice. 
ZO schvaluje nákup nemovitosti č.p. 25, na pozemku p.č. 40/2, vše k.ú. Tečovice.  

14.1.5 III. změnu rozpočtu obce na rok 2012  
14.1.6 Přijetí účelového úvěru na pořízení nemovitosti č.p. 25, na pozemku p.č. 40/2, vše 

k.ú. Tečovice v potřebné minimální výši, maximálně však do  2 000 000,00 Kč. Úvěr 
bude zahrnut do změn rozpočtu obce dle rozpočtové skladby po jeho případném 
přijetí, jedná se o úvěr dlouhodobý investiční.  

14.1.7 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální 
technické mapy obce mezi Zlínským krajem a obcí Tečovice. 

14.1.8 Bezúplatný převod zabezpečovacího zařízení umístěného v kostele sv. Jakuba Většího 
v Tečovicích na Římskokatolickou farnost Zlín Malenovice. O zabezpečení kostela se 
bude dále starat Římskokatolická farnost Zlín Malenovice v jehož majetku je kostel 
sv. Jakuba Většího v Tečovicích.                         

14.1.9 Finanční nároky obce Tečovice po Statutárním městu Zlín související s napojením 
kanalizace Zlín –Lhotka na splaškovou kanalizaci obce Tečovice takto: 
a) Město Zlín uhradí finanční částku ve výši 15.000,00 Kč ročně za běžné užívání a 

údržbu, kdy každoročně bude k této částce připočtena částka odpovídající inflaci.  
b) Město Zlín se bude finančně podílet na nutných opravách a rekonstrukcích 

spojených s provozem kanalizace v úseku od začátku průběžné stoky v místě 
napojení na jednotnou kanalizaci v majetku VaK a.s. – šachta Š1-1 po šachtu Š2, 
dále v úseku stoky „S“ od šachty Š2 po šachtu Š18, dále v úseku stoky „S3“ od 
šachty Š 18 po šachtu Š60-3 a v úseku stoky „S20“ od šachty Š 60-3 po místo 
napojení kanalizace Zlín Lhotka na splaškovou kanalizaci obce Tečovice (dle 
zpracovaného a schváleného pasportu kanalizace obce Tečovice z 12/2010) a to 
rovným dílem s obcí Tečovice, tzn. že každá strana  uhradí polovinu z potřebné 
částky. 

c) Při splnění těchto podmínek souhlasí obec Tečovice s připojením splaškové 
kanalizace Zlín – Lhotka na splaškovou kanalizaci obce Tečovice.  
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14.2     ZO pověřuje: 
14.2.1 Radu obce Tečovice organizací výběrového řízení na konkrétního poskytovatele úvěru     
           na pořízení nemovitosti č.p. 25, k.ú. Tečovice a výběrem nejvýhodnějšího  
           poskytovatele tohoto úvěru v souladu se Směrnicí obce Tečovice pro zadávání  
           veřejných zakázek malého rozsahu. 
 
  
 
 
 
 
 
Ing. Jaromír Doležal                                         Pavel Rapant 
Starosta obce                                                  místostarosta obce 


