
Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice 24. 7. 2019 

 

Usnesení Z/01/08/2019 

ZO schvaluje program jednání 8. zasedání ZO Tečovice: 

1) Zahájení 
2) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

3) Schválení výběru dodavatelů VZMR 

4. Územní studie sídelní zeleně 

5) Různé 

6) Diskuse 

7) Závěr  
 

Usnesení Z/02/08/2019 

ZO schvaluje návrhovou komisi pana ing. Karla Bártka a pana Pavla Rapanta. 
    
Usnesení Z/03/08/2019 

ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu p. Pavla Horáčka a pana Jindřicha Václavka. 
 
Usnesení Z/04/08/2019 

ZO Tečovice schvaluje výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku „Vybavení ZŠ 
Tečovice – nábytek, ICT a schodolez“. ZO schvaluje výběr nejvhodnější nabídky v části 
1. a rozhodlo o zadání této zakázky společnosti MAKRA DIDAKTA s. r. o., Drahelická 
162/47, Drahelice, 288 02 Nymburk, za cenu 212 902,00 Kč bez DPH a pověřuje starostu 
obce ing. Jaromíra Doležala podpisem příslušné smlouvy o dílo.  
ZO schvaluje výběr nejvhodnější nabídky v části 2. a rozhodlo o zadání této zakázky 
společnosti PSWNET Zlín s. r. o., Zlín Prštné, Nábřeží 599, 760 01 Zlín, 
za cenu 1 043 040,00 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce ing. Jaromíra Doležala 
podpisem příslušné smlouvy o dílo.   
ZO schvaluje výběr nejvhodnější nabídky v části 3. a rozhodlo o zadání této zakázky 
společnosti AVZ servis, s. r. o., Bednářská 1030/2, Libeň, 180 00 Praha 8, za cenu 
71 000,00 bez DPH a pověřuje starostu obce ing. Jaromíra Doležala podpisem příslušné 
smlouvy o dílo. 
 
 

Usnesení Z/05/08/2019 

Zastupitelstvo obce Tečovice  
a) rozhodlo 

o pořízení Uzemní studie sídelní zeleně z vlastního podnětu. Jedná se o pozemky nebo 
jejich části v katastrálním území Tečovice, které jsou dle platného územního plánu 
součástí ploch, na kterých je možno realizovat sídelní zeleň. 
 

b) ukládá 

úřadu územního plánování v přenesené působnosti (dále jen „pořizovatel“), aby pořídil 
územní studii v souladu s ustanovením § 6 odst. 1) a 2) a § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“), popřípadě pořizovateli v souladu s § 166 stavebního zákona, aby územní studii 

vložil do evidence územně plánovací činnosti.  
 

Usnesení Z/06/08/2019 



ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žídelná 

v předloženém znění a pověřuje starostu obce ing. Jaromíra Doležala jeho podpisem. 
 

Usnesení Z/07/08/2019 

ZO Tečovice schvaluje VI. úpravu rozpočtu obce na rok 2019 v předloženém znění. 
 
 


