
 

Výpis usnesení z 23. zasedání ZO Tečovice konaného dne 21. 9. 2018 

 

Usnesení Z/01/23/2018 

ZO schvaluje program jednání 23. zasedání ZO Tečovice: 

1) Zahájení 

2) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

3) IV. změna rozpočtu obce na rok 2018  

4) Různé 

5) Diskuse 

6) Závěr                                      

 

Usnesení Z/02/23/2018 

ZO schvaluje návrhovou komisi pana Pavla Rapanta a Marcelu Poulíčkovou. 

              

Usnesení Z/03/23/2018 

ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu p. Pavla Horáčka a p. Luďka Ondíka. 

                                                                                        

Usnesení Z/04/23/2018 

ZO schvaluje poskytnutí účelového investičního příspěvku ve výši 80 000,00 Kč pro 

ČSCHDZ Tečovice na výměnu vrat ve výstavní budově a pověřuje starostu obce podpisem 

veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí tohoto investičního účelového příspěvku. 

 

Usnesení Z/05/23/2018 

ZO schvaluje IV. úpravu rozpočtu obce na rok 2018 v předloženém znění.  

 

Usnesení Z/06/23/2018 

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 Kč/permanentka. Celková kupní cena za 85 ks permanentek činí 21 250 Kč. 

 

Usnesení Z/07/23/2018 

ZO Tečovice schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 2080/1, k. ú. Tečovice o výměře 

cca 55 m
2
 panu Jindřichu Václavkovi za jednotkovou cenu 200,00 Kč/m

2
. Pan Jindřich 

Václavek zajistí na své náklady vyhotovení oddělovacího geometrického plánu, z něhož vyjde 

přesná výměra oddělovaného pozemku. Obec Tečovice zajistí sepsání návrhu kupní  

smlouvy, pověřuje starostu obce jejich podpisem a uhradí poplatek 1 000,00 Kč za vložení do 

KN.                                                     

Zároveň ZO Tečovice schvaluje odkup pozemku p. č. 1800/8, k. ú. Tečovice o výměře 47 m
2
 

ve vlastnictví pana Jindřicha Václavka za celkovou cenu 9 400,00 Kč. Veškeré náklady 

spojené s převodem uhradí obec Tečovice a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.   
 

Usnesení Z/08/23/2018 

ZO Tečovice schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 2080/1, k. ú. Tečovice o výměře 

cca 50 m
2
 společnosti ZEMET spol. s r. o. Tečovice za jednotkovou cenu 200,00 Kč/m

2
. 

ZEMET spol. s r. o. Tečovice zajistí na své náklady vyhotovení oddělovacího geometrického 

plánu, z něhož vyjde přesná výměra oddělovaného pozemku. Obec Tečovice zajistí sepsání 

návrhu kupní smlouvy, pověřuje starostu obce jejich podpisem a uhradí poplatek 1 000,00 Kč 

za vložení do KN. 



Zároveň ZO Tečovice schvaluje odkup pozemku p. č. 1800/40, k. ú. Tečovice o výměře 64 m
2
 

ve vlastnictví ZEMET spol. s r. o. Tečovice za celkovou cenu 12 800,00 Kč. Veškeré náklady 

spojené s převodem uhradí obec Tečovice a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.  
 
 

 

 


