
Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice konaného dne 4. 2. 2019 

 

Usnesení Z/01/03/2019 

ZO schvaluje program jednání 3. zasedání ZO Tečovice: 

1) Zahájení 
2) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

3) Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace 

4) I. úprava rozpočtu obce na rok 2019  
5) Různé 

6) Diskuse 

7) Závěr 

 

Usnesení Z/02/03/2019 

ZO schvaluje návrhovou komisi pana Petra Kučerku a Vojtěcha Řiháčka. 
 

Usnesení Z/03/03/2019 

ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu p. MVDr. Kristinu Vrlovou a p. Bohuslava 
Vykoukala. 

 

Usnesení Z/04/03/2019 

ZO schvaluje soubor veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací spolkům a 
organizacím v obci Tečovice na rok 2019 dle upraveného přehledu (položka č. 14 na 
částku 55 tis. Kč), který je přílohou zápisu a pověřuje starostu obce jejich podpisem. 
 

Usnesení Z/05/03/2019 

ZO schvaluje I. úpravu rozpočtu obce v předloženém znění. 
 

Usnesení Z/06/03/2019 

ZO pověřuje starostu obce zjištěním všech podmínek pro prodej a směnu pozemků pro 
pana Josefa Šustka, sousedících s obecním domem č. p. 145, a svoláním pracovní porady 
zastupitelstva obce na 20. 2. 2019 k této problematice s tím, že do 6. 3. 2019 bude podáno 

Vyjádření ZO panu Šustkovi. 
 

Usnesení Z/07/03/2019 

ZO Tečovice schvaluje převod drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 
220 146,79 Kč z majetku obce do majetku příspěvkové organizace Základní škola a 
mateřská škola Tečovice ke dni 4. 2. 2019, a to na základě Smlouvy o bezúplatném 
převodu majetku a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
 

Usnesení Z/08/03/2019 

Zastupitelstvo obce Tečovice pověřuje ing. Jaromíra Doležala ke spolupráci 
s pořizovatelem územně plánovací dokumentace, tj. s Magistrátem města Zlína, 
oddělením prostorového plánování, střediskem územního plánování, ve smyslu ust. § 6 
odst. 5 písm. f) ve spojení s § 47 odst. 1 a 4, § 51 odst. 1 a 3, § 53 odst. 4 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to 
po dobu celého volebního období 2018 – 2022. 

 

Usnesení Z/09/03/2019 

ZO pověřuje starostu obce podáním vyjádření v zákonné lhůtě k žádosti fy Maloun na 
KÚ ZK. 


