
Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice konaného dne18. 12. 2017 

 Usnesení Z/01/19/2017 

ZO schvaluje program dnešního jednání v předloženém znění, beze změn. 

Usnesení bylo přijato. 

Usnesení Z/02/19/2017 

ZO schvaluje návrhovou komisi Romana Hvězdu a Pavla Horáčka. 

 Usnesení bylo přijato.                   

ZO/03/19/2017 

ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu p. ing. Ondíka  p. Přemysla Zouhara. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení Z/04/19/2017 

ZO schvaluje rozpočet obce Tečovice na rok 2018 v předloženém znění. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení Z/05/19/2017 

ZO schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled obce Tečovice na roky 2018 – 2020 v 

předloženém znění.  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení Z/06/19/2017 

ZO schvaluje převod drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 39 524,00 Kč 

z majetku obce Tečovice do majetku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 

škola Tečovice ke dni 18. 12. 2017 a to na základě předávacího protokolu.  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení Z/07/19/2017 

ZO schvaluje V. úpravu rozpočtu obce na rok 2017 v předloženém znění. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení Z/08/19/2017 

ZO schvaluje zakoupení 85 ks pernamentních vstupenek do bazénu v budově 

rehabilitace pro žáky ZŠ a MŠ Tečovice, žáky TJ Sokol Tečovice a žáky SDH Tečovice 

za jednotkovou cenu 250,00 Kč/1 pernamentka. Celková kupní cena za 85 ks vstupenek 

činí 21 250,00 Kč. 

Usnesení bylo přijato.                                                       
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Usnesení Z/09/19/2017 

ZO schvaluje bezúplatný převod stavby : „Polní cesta Pv28  v k. ú. Tečovice“, jehož 

účetní hodnota ke dni předání činí 3 407 838,00 Kč od Státního pozemkového úřadu do 

majetku Obce Tečovice a zavedení tohoto majetku do účetní a majetkové evidence obce. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení Z/10/19/2017 

ZO bere na vědomí aktuální propočet nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu za 

poslední zúčtovací období. Výše poplatku dle OZV 1/2016 se nemění a činí 380,00 Kč/l 

osoba/rok a také za neobydlenou nemovitost ve stejné výši.  

Usnesení bylo přijato. 



 

Usnesení Z/11/19/2017 

ZO schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce za výkon jejich funkcí 

s účinností od 1. 1. 2018 ve stávající výši.  

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

                                                      Ing. Jaromír Doležal 

                                                           Starosta obce 


