
Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice konaného dne 26. 10. 2016 

Usnesení Z/01/12/2016 

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

Usnesení Z/02/12/2016 

ZO schvaluje návrhovou komisi p. Vojtěcha Řiháčka a Josefa Mozgvu. 

 

Usnesení Z/03/12/2016 

ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu p. Přemysla Zouhara  a p. Romana Hvězdu. 
 

Usnesení Z/04/12/2016 

ZO schvaluje Smlouvu o postoupení pohledávky mezi Obcí Tečovice jako postupitelem a 

společností Finanční a úvěrové služby Zlín, s.r.o., Náves 56, 760 01 Zlín – Prštné, jako 

postoupnikem a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 
 

Usnesení Z/05/12/2016 

ZO schvaluje, že od 11. 8. 2016 nebude Obec Tečovice jako věřitel, vymáhat od p. 

Květoslavy Gurtlerové žádný úrok a žádnou smluvní pokutu, vyplývající ze Smlouvy o  

postoupení pohledávky od BTF Projekt, a.s. uzavřené dne 31. 10. 2012 z důvodu 

nereálnosti vymožení stále narůstající finanční částky.  
 

Usnesení Z/06/12/2016 

ZO neschvaluje na základě žádosti fy Maloun s.r.o. záměr na navýšení kapacity zařízení 

ke sběru, výkupu a využívání odpadů kategorie „O“ v areálu společnosti Maloun s.r.o. 

v Tečovicích na 4000 tun za rok a rozšíření provozu o regranulační linku s maximální 

kapacitou 1 000 tun za rok.  
 

Usnesení Z/07/12/2016 

ZO schvaluje odkup pozemku p.č. 1602/4, k.ú. Tečovice od spoluvlastníků p. Radomíra 

Doležala, Tečovice 309, 763 02 Zlín 4, a JUDr. Milady Štefkové, Na Olejní 214, 739 32  

Řepiště za cenu 70 600,00 Kč a uhrazení všech nákladů spojených s převodem 

nemovitosti a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.  
 

Usnesení Z/08/12/2016 

ZO schvaluje převod drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 281 152,74 Kč 

z majetku obce do hospodaření příspěvkové orgranizaci obce – Základní škola a 

Mateřská škola Tečovice ke dni 26.10.2016 na základě předávacího protokolu a seznamu 

majetku v příloze tohoto protokolu. 
 

Usnesení Z/09/12/2016 

ZO schvaluje usnesení k žádosti Ředitelství silnic Zlínského kraje na majetkoprávní 

vypořádání pozemků v obci Tečovice. ZO předběžně souhlasí s darováním pozemku p.č. 

2641/1 do majetku ŘSZK s tím, že z pozemku p.č. 2641/1 bude oddělena část, která je 

dotčena stavbou „Obnova kaple sv. rodiny v Tečovicích“ tato oddělená část zůstane 

v majetku obce Tečovice. Oddělovací geometrický plán a návrh darovací smlouvy zajistí 



ŘSZK na své náklady. Ohledně návrhu na převod pozemků p.č. 592/2 a p.č. 2053 k.ú. 

Tečovice obec Tečovice trvá na převodu pozemku do vlastnictví obce a to darováním. 

ZO pověřuje starostu obce jednáním s ŘSZK o naplnění těchto podmínek obce pro 

převod těchto pozemků.  


