
Výpis usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice konaného dne 3. 2. 2021 

 

Usnesení Z/01/17/2021 

ZO schvaluje program jednání 17. zasedání ZO Tečovice: 

1) Zahájení 

2) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

3) Schválení výběru nejvhodnější nabídky VZMR 

4) Změna územního plánu obce 

6) Diskuse 

7) Závěr 

 

Usnesení Z/02/17/2021 

ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. MVDr. Kristina Vrlová a p. Petr Kučerka. 

 

Usnesení Z/03/17/2021 

ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu p. Marcelu Poulíčkovou a p. Pavla Rapanta. 

 

Usnesení Z/04/17/2021 

Zastupitelstvo obce Tečovice schvaluje: 

 

1) výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Dodávka mobilní kompostárny 

pro obec Tečovice“, a to společnost IVRATECH-CZ s. r. o., se sídlem Miroslava Bajera 

6036/9 Poruba, 708 00 Ostrava, s nabídkovou cenou 1 255 000,- Kč bez DPH; 

 

2) pořadí nabídek: 

1. pořadí: 

                 IVRATECH-CZ s. r. o. 

                 Miroslava Bajera 6036/9, Poruba 

                 708 00 Ostrava 

                 IČ 04593448 

                 Nabídková cena 1 255 000,- Kč bez DPH, 

 

2. pořadí: 

                SPINTECH s. r. o. 

                Chvalšiny 322 

                382 08 Chvalšiny 

                IČ 28156773 

                Nabídková cena 1 299 000,- Kč bez DPH, 

 

3. pořadí: 

                SYNPRO s. r. o. 

                Hlavní 406 

                696 17 Dolní Bojanovice 

                IČ 29228298 

                Nabídková cena 1 315 000,-Kč bez DPH; 

 

3) 

uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem, přičemž podepsáním kupní smlouvy 

pověřuje Ing. Jaromíra Doležala, starostu obce.  

 



Usnesení Z/05/17/2021 

Zastupitelstvo obce Tečovice: 

 

a) rozhodlo 

v souladu s ust. § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, o pořízení změny územního plánu 

obce Tečovice z vlastního podnětu, týkající se vymezení plochy dopravní infrastruktury pro 

areál údržby pozemních komunikací a zeleně,  

 

b) rozhodlo 

v souladu s ust. § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, o pořízení změny územního plánu 

obce Tečovice z vlastního podnětu, týkají se doplnění funkčního využití plochy technické 

infrastruktury – nakládání s odpady TO.1, 

 

c)  rozhodlo 

v souladu s ust. 55a odst. 1) stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, že změna  

č. 1 územního plánu Tečovice bude pořizována zkráceným způsobem, 

 

d)  pověřuje 

starostu obce pana Ing. Jaromíra Doležala ke spolupráci s pořizovatelem územně plánovací 

dokumentace, tj. Magistrátem města Zlína, oddělení prostorového plánování, středisko 

územního plánování, ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. f) ve spojení s ust. § 51 odst. 1) a 3),  § 

53 odst. 1), ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu celého volebního období, 

 

e)  ukládá  

pořizovateli územněplánovací dokumentace v souladu s ust. § 55a odst. 3) zajistit stanoviska 

příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny 

k navrhovanému obsahu změny z hlediska významného vlivu na EVL anebo ptačí oblast a 

zajistit stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny 

z hlediska vlivů na životní prostředí 

 

f) rozhodlo 

v souladu s ust. § 44 písm. d) stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, o pořízení 

změny územního plánu obce Tečovice na návrh vlastníka pozemku p. Pokladníka, na změnu 

využití plochy územní rezervy pro drobnou výrobu a výrobní služby VD č. 151 ve prospěch 

návrhové plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby VD spolu s vymezením související 

návrhové plochy izolační zeleně, 

 

g) rozhodlo 

v souladu s ust. § 44 písm. e) stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, o pořízení 

změny územního plánu obce Tečovice zkráceným postupem na návrh oprávněného investora 

záměru a budoucího vlastníka a provozovatele stavby elektroenergetického vedení 400 kV 

ČEPS, a. s., na změnu vymezení koridoru pro záměr nového dvojitého vedení Otrokovice – 

Rohatec o napěťové hladině 400 kV. 

 

Usnesení Z/06/17/2021 

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2021 ze dne 22. 1. 2021, které provedl starosta 

obce.  

 



Usnesení Z/07/17/2021 

ZO vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí Tečovice a členem 

zastupitelstva obce Tečovice p. Františkem Zívalíkem na práce při údržbě zeleně, údržbě 

místních komunikací a další údržbě obce. 

 

 

 

 

 


