
Výpis usnesení z 2. zasedání ZO dne 14. 12. 2022 

 

Usnesení Z/01/22/2022 

ZO schvaluje program jednání 2. zasedání ZO Tečovice : 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

3. Rozpočet obce na rok 2023 

4. Střednědobý výhled obce na roky 2024 – 2025 

5. Rozpočtové opatření obce 

6.  Obecně závazné vyhlášky obce 

7. Schválení výběru dodavatele – Veřejná zakázka malého rozsahu 

8. Aktualizace krizového štábu 

9. Schválení určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu 

10. Různé 

11. Diskuse 

12. Závěr 

 

Usnesení Z/02/02/2022 

ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Zdeňka Juříková a p. Pavel Horáček. 

 

Usnesení Z/03/02/2022: 

ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu p. Aleše Ingra a p. Martu Miklovu. 

 

Usnesení Z/04/02/2022 

ZO schvaluje Rozpočet obce na rok 2023: 

Příjmy rozpočtu ve výši: 33 288 200,-Kč  

Výdaje rozpočtu ve výši: 34 463 200,-Kč 

Schodek rozpočtu ve výši: 1 175 000,-Kč je kryt financováním – účet 8115 - změna stavu 

krátkodobých prostředků na bankovních účtech obce. 

 

Usnesení Z/05/02/2022 

ZO schvaluje I. úpravu střednědobého výhledu obce na rok 2023 a rozpočtový výhled 

obce na rok 2024 – 2025, které jsou přílohou č. 2 a 3 zápisu zasedání ZO. 

 

Usnesení Z/02/06/2022 

ZO Tečovice bere na vědomí a schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2022, které provedla 

starostka obce v předloženém znění. Toto opatření je přílohou č. 4 zápisu zasedání ZO. 

 

Usnesení Z/02/07/2022 

ZO Tečovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2022 v předloženém znění. Toto 

opatření je přílohou č. 5 zápisu zasedání ZO. 

 

Usnesení Z/02/08/2022 

ZO neschvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Tečovice o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství v předloženém znění, kde sazba poplatku činí 720,-Kč. 

 

Usnesení Z/02/09/2022 

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Tečovice o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství, kde sazba poplatku činí 600,-Kč. 

 

Usnesení Z/02/10/2022 

ZO schvaluje společnost EMPEMONT s.r.o., se sídlem Železničního vojska 1472, 757 01 

Valašské Meziříčí  IČO: 27772179, jako dodavatele veřejné zakázky „Vybudování 



varovného a výstražného systému – protipovodňová opatření obce Tečovice“ za cenu 

1 314 337 Kč bez DPH a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy o dílo. 

 

Usnesení Z/02/11/2022 

ZO schvaluje krizový štáb obce v tomto složení: 

Stanislava Zívalíková – vedoucí 1 směny, řídí 1. směnu 

Ing. Luděk Ondík – vedoucí 2 směny, řídí 2 směnu 

Veronika Paličková Zítová – tajemník KŠ a zapisovatel 

Ing. Václav Družbík – zabezpečuje evakuaci 

Ing. Josef Mozgva – zabezpečuje informování 

Mgr. Marie Zapletalová – zabezpečuje nouzové přežití 

Zdeňka Juříková – zabezpečuje monitoring situace 

Pavel Horáček – zabezpečuje zázemí KŠ 

Jindřich Václavek – zabezpečuje další síly, prostředky 

 

Usnesení Z/02/12/2022 

Zastupitelstvo obce Tečovice pověřuje paní Stanislavu Zívalíkovou ke spolupráci 

s pořizovatelem územně plánovací dokumentace, tj. s Magistrátem města Zlína, 

oddělením prostorového plánování, střediskem územního plánování, ve smyslu ust. § 6 

odst. 5 písm. f) ve spojení s § 47 odst. 1 a 4, § 51 odst. 1 a 3, § 53 odst. 1 a § 67 odst.4. 

zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu celého volebního období 

2022-2026. 

 

Usnesení Z/02/13/2022 

ZO schvaluje zástupce Obce Tečovice do Honebního společenstva Ing. Jaromíra 

Doležala ode dne 14. 12. 2022 a pověřuje starostku obce k podpisu Plné moci k všem 

úkonům dle přílohy č. 6 - Plná moc, která je součástí zápisu zasedání ZO. 

 

Usnesení Z/02/14/2022 

ZO schvaluje provádění rozpočtových opatření v tomto volebním období takto: 

Starostka obce-v neodkladných případech v rámci průtokových dotací PO apod -       

           následně informuje o provedených změnách  na nejbližším zasedání ZO její členy. 

RO – do výše 500 tis. Kč mezi závaznými ukazateli rozpočtu a nesmí překročit celkový       

         objem výdajů. Následně oznámí na nejbližším zasedání ZO a předloží ke schválení. 

ZO- od částky 501 001 Kč - se výhradně vymezuje pouze schválení ZO. 

 

Usnesení Z/02/15/2022 

ZO schvaluje jednací řád kontrolního výboru v předloženém znění, který je přílohou č. 7 

zápisu zasedání ZO. 

 

Usnesení Z/02/16/2022 

ZO schvaluje náplň činnosti kontrolního výboru, který je přílohou č. 8 zápisu zasedání 

ZO. 

 

 

 

 

 

 

Stanislava Zívalíková                                                        Ing.Luděk Ondík 

   starostka obce                                                                 místostarosta obce 


