
Výpis z usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce konané dne 17.5.2017 

Usnesení Z/01/15/2017 

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

 

Usnesení Z/02/15/2017 

ZO schvaluje návrhovou komisi p. Přemysla  Zouhara a Romana Hvězdu. 
 

Usnesení Z/03/15/2017 

ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu p. Pavel Rapant a p.Mgr.Marta Miklová. 

 

Usnesení Z/04/15/2017 

ZO schvaluje II. Úpravu rozpočtu obce na rok 2017 v předloženém znění. 

 

Usnesení Z/05/15/2017 

ZO schvaluje soubor 17 ks Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 

Tečovice dle Přehledu veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací spolkům na rok 

2017, který je nedílnou přílohou zápisu z dnešního jednání zastupitelstva obce, a 

pověřuje starostu obce ing. Jaromíra Doležala podpisem těchto veřejnoprávních smluv.  

 

Usnesení Z/06/15/2017 

ZO na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.907-84/2017 schvaluje 

odkup části pozemku p.č. 1120/7, k.ú. Tečovice o výměře 423 m2 od Ivana Paly, bytem 

Tečovice 60, za celkovou kupní cenu ve výši 84 600 Kč a pověřuje starostu obce ing. 

Jaromíra Doležala podpisem kupní smlouvy za výše uvedených podmínek. Veškeré 

náklady spojené s převodem pozemků uhradí Obec Tečovice. 

 

Usnesení Z/07/15/2017 

ZO schvaluje zakoupení 85 ks permanentních 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 permanentka. Celková kupní cena za 85 ks 

permanentek činí 21 250,00 Kč.  

 

Usnesení Z/08/15/2017 

ZO schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 mezmi 

Obcí Tečovice a ing. Annou Martinů, Všemina 97 a pověřuje starostu obce podpisem 

této smlouvy.  

 

Usnesení Z/09/15/2017 

Zastupitelé obce Tečovice byli starostou obce ing. Jaromírem Doležalem prokazatelně 

seznámeni s Přehledem možných ohrožení a rizik na katastru obce Tečovice v rámci 

Krizového řízení. 

 

Usnesení Z/010/15/2017 

ZO schvaluje odkup pozemku p.č. 2080/5 k.ú. Tečovice o výměře 38 m2 od p. Jaroslava 

Kubíka, bytem Životice u Nového |Jičína 145, za celkovou kupní cenu ve výši 7 600,00 

Kč a pověřuje starostu obce ing. Jaromíra Doležala podpisem kupní smlouvy za 

uvedených podmínek, tj. veškeré náklady spojené s převodem pozemků hradí Obec 

Tečovice.  

 

Ing. Jaromír Doležal, starosta obce                                         Pavel Rapant, místostarosta obce 


