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Obecního úřadu  
Tečovice 

 
Prosinec 2006 

 
 
Vážení občané, 

podzimními volbami do obecních 
zastupitelstev, které se konaly dne 20. a 
21.října 2006, vstoupila Obec Tečovice a její 
zastupitelé do nového volebního období. 

Předně bych chtěl poděkovat všem 
voličům, kteří svou účastí ve volbách vyjádřili 
svou vůli a tím prokázali, že jim budoucnost 
Tečovic není lhostejná. Dále bych chtěl 
poděkovat všem zastupitelům za jejich práci ve 
prospěch zastupitelstva obce v minulém 
období a nově zvoleným zastupitelům popřát 
hodně úspěchů v čase příštím. Věřím, že 
většina zastupitelů naší obce jsou lidé schopní 
a moudří, kteří  rozpoznají a budou prosazovat 
jen to nejlepší pro obec a její občany. 

Po svém zvolení starostou obce na 
1.ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce 
dne 6.11.2006 - jsem se ihned ujal vykonávat 
svou funkci. Musím popravdě říci, že je to pro 
mě zcela nová zkušenost a zcela jiná činnost, 
než jsem vykonával doposud, ale také velká 
čest zastupovat občany naší obce jako jejich 
starosta. 

Krátce bych Vás chtěl informovat o dění 
v naší obci za  mého zhruba měsíčního 
působení v mé nové funkci. Jedná se hlavně o 
dvě rozdělané stavební akce a to Stezka pro 
pěší a cyklisty z Tečovic do Malenovic a 
Rekonstrukci místní komunikace – ulice 
k Loukám. Obě akce byly započaty zhruba 
v měsíci září 2006.  

U stezky pro pěší a cyklisty byla 
k dnešnímu dni provedena větší část  trasy od 
domu p.Řiháčka až po most přes Dřevnici. V 
tomto úseku je stezka v šíři 3m a je pokryta 
novým asfaltovým povrchem. Únosnost stezky 
je navržena tak, aby ji bylo možno v zimním 
období udržovat dostupnými mechanizmy. Z 
tohoto požadavku vyplynulo mírné zvýšení 
finančních nákladů z důvodu nutnosti provést 
vápennou stabilizaci podloží. V příštím roce 

bude provedena zbývající část stezky až po 
první autobusovou zastávku na kraji Tečovic, 
dále se osadí odvodňovací žlaby mezi stezku a 
silnici a provedou terénní úpravy. Celkové 
náklady na stezku činí cca 2,5mil Kč. 

Další, hodně sledovanou akcí je náprava 
havarijní situace místní komunikace k Loukám. 
Původně se počítalo jen s odfrézováním 
stávajícího živičného povrchu a pokrytí novým 
živičným povrchem. Po odfrézování  se zjistilo, 
že únosnost podloží je na úrovni 10% 
požadované pevnosti pro takovouto 
komunikaci. Bylo nutno přistoupit na 
rozsáhlejší opravu komunikace s kompletní 
výměnou konstrukce vozovky, z důvodu slabé 
únosnosti byla provedena dvojitá cementová 
stabilizace. Dále bylo nutno zohlednit petici 
občanů bydlících v této ulici, kteří požadovali 
posunutí vozovky tak, aby kraj vozovky byl ve 
vzdálenosti 3 m od domů. Toto bylo 
zohledněno, ale vyžádalo si to nové 
geodetické vyměření a dále přeložku silového 
kabelu EON na opačné straně komunikace a 
uložení telefonního kabelu do chráničky. Toto 
všechno vedlo samozřejmě ke zvýšení ceny za 
rekonstrukci komunikace. 

Od 15. prosince je komunikace průjezdná 
v obou směrech a opatřena hotovým živičným 
povrchem. V příštím roce by se mělo provést 
dokončení chodníku podél komunikace, 
terénní úpravy, úprava vjezdů do domů, 
úprava zeleně. 

Do poloviny příštího roku by měla být 
provedena oprava povrchu cesty k Loukám až 
po hranici katastru (po mostek) a to 
odfrézováním povrchu a novým živičným 
kobercem. Přislíbeno Ředitelstvím silnic a 
dálnic - uhradí ze svých prostředků. 

Dále bych Vás chtěl informovat, že obec 
Tečovice získala na akci “Dokončení 
kanalizace v obci Tečovice“ dotaci 
z ministerstva zemědělství ve výši 65% 
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nákladů a dalších 15% máme velkou šanci 
získat z dotací Zlínského kraje pro příští rok. Z 
celkových nákladů cca 20 mil Kč by dotace 
měla činit 16 milionů. V letošním roce už jsou 
provedeny kanalizační řády T2 a T3 směrem 
k Loukám v hodnotě 6 mil. Kč. Zbývající část 
bude provedena do srpna 2007. Po dokončení 
této akce by měla být obec kompletně 
odkanalizována na ČOV v Malenovicích. 

 
Závěrem chci popřát jménem svým  

a pracovníků obecního úřadu všem 
obyvatelům šťastné a poklidné prožití 
nadcházejících svátků vánočních a šťastný 
vstup a hodně úspěchů do Nového roku 2007. 
 

Ing.Jaromír Doležal 
starosta obce 

 
 

 
 
 
 
TJ Sokol Te čovice, oddíl kopané 

 
Po skončení mistrovských zápasů 

podzimní části fotbalové sezóny by se mohlo 
zdát, že pro členy oddílu a sportovní areál 
může začít poklidná, tak zvaná okurková 
sezóna s pozvolným přechodem do adventní 
doby až k vánočnímu klidu, ale opak je 
pravdou. 

Právě pokračují stavební práce na nových 
kabinách, podařilo se dokončit připojení 
kanalizace, přívodu elektrické energie, 
dokončují se podlahy a dodělávají 
sádrokartonové stěny. Výkopové a terénní 
práce, betonové potěry a další stavební 
činnost probíhala formou členských brigád za 
velmi vysoké účasti prakticky všech aktivních 
členů. Všichni věříme tomu, že před zahájením 
jarní části sezóny bychom mohli přestěhovat 
všechny družstva již do nových kabin. 

Na nově vybudovaném tréninkovém hřišti 
se podařilo získat adekvátní náhradní 
tréninkovou a v některých případech i hrací 
plochu s kvalitou trávníku, kterou by mohl 
závidět nejeden oddíl na okrese. Díky 
spolupráci s SK Zlín se podařilo vyzískat velmi 
výhodně i lavičky pro náhradníky. 

Údržba všech spravovaných ploch nese 
vysoké nákladové zatížení oddílu a to nejen 
v takzvaném hracím období, ale prakticky po 
celý rok. 

 
S ukončením podzimní sezóny přichází 

taktéž doba hodnocení dosažených výsledků. 
 
Mužstvo mužů A pod vedením Pavla 

Horáčka má po několika letech mírně klidnější 
zimní odpočinek, jelikož se umístilo ve středu 
tabulky okresního přeboru, čímž si vybudovalo 
poměrně slušnou pozici před jarní částí 
sezóny. V průběhu sezóny předvádělo 
družstvo mužů atraktivní nátlakový fotbal, který 
v několika případech dokázal přilákat do 
hlediště několikanásobně více diváků než 
v minulém ročníku. Bohužel se, ale taktéž 
nevyhnulo výkonnostním výkyvům především 
s blížícím se koncem soutěže, což je možné 
přisoudit především hodně nízkému věkovému 
průměru mužstva z čehož plyne zatím určitá 
nezkušenost. 

Mužstvo mužů B již tradičně obsazuje 
přední příčky své soutěže a není tomu jinak ani 
letos. Svou hrou dokázalo i B mužstvo 
nejednou naplnit fotbalový areál diváky. 

Mužstvo dorostenců pod novým vedením 
Boba Šlosárka bylo před zahájením sezóny, po 
výrazné obměně kádru, velkou neznámou. 
Nyní ovšem můžeme říci, že v podzimní části 
sezóny dosáhlo opravdu nečekaných výsledků 
a výkonnost tohoto mužstva je nejpříjemnějším 
překvapením celého oddílu. Úspěchy jsou 
založeny především na ctižádostivém a 
poctivém přístupu všech. Pokud budou naši 
junioři přistupovat ke sportu se stejným 
zapálením jako doposud, má tento kádr 
nepředvídatelné možnosti ještě před sebou. 

Mužstva žáků a přípravky podávala 
standardní výkony a pokud se někdy přijdete 
podívat na zápasy našich nejmladších, zjistíte, 
že po sportovní stránce se oddíl své 
budoucnosti obávat rozhodně nemusí. 

 
Závěrem bychom velmi rádi poděkovali 

všem naši sponzorům, kteří nám výraznou 
měrou pomáhají k dosažení všech výsledků a 
díky jejichž prostředkům můžeme provozovat 
svou činnost v tak širokém záběru jako 
doposud a rozvíjet sportovní areál ke 
kvalitnímu sportovně kulturnímu centru v 
Tečovicích. Dále bychom rádi poděkovali všem 
našim příznivcům za přízeň a věříme, že nám 
zůstanou nakloněni i v dalším roce. 

Přejeme vám všem výjimečně pohodové a 
klidné vánoční svátky, do následujícího roku 
především hodně zdravím, lidského 
porozumění a hojnosti splněných přání. 
 

výkonný výbor TJ Sokol Tečovice 
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Život v Základní škole  
a  Mateřské škole Te čovice 
 

V tomto školním roce se k docházce do 
mateřské školy přihlásilo 52 dětí. 20 dětí je 
předškolních – budoucích prvňáčků. Od 
března, kdy začala platit nová vyhláška, 
mohou navštěvovat MŠ i nečtyřleté děti 
maminek na mateřské dovolené a to na 4 
hodiny denně. Je to určitě velká pomoc pro 
rodiče a možnost vedle mateřského příspěvku 
dalšího přivýdělku. 

A co se děje v MATEŘINCE? 
Od října jsme začali s předplaveckým 
výcvikem a saunováním ve sportovním centru. 
Rozběhl se projekt ,,zdravý úsměv“, v němž se 
všichni učí správné technice péče o chrup. Pro 
tělesný rozvoj dětí využíváme školní 
tělocvičnu. Mateřinka je vybavena počítači. 
Děti se mohou hravou formou seznámit s tímto 
mediem. Zároveň probíhá modernizace 
vybavení prvního oddělení, která výrazně 
zkvalitní prostředí pro naše nejmenší. Velmi 
děkujeme našemu provozovateli –  Obecnímu 
úřadu Tečovice – za poskytnutí finančních 
prostředků, které umožnilo po 26 letech 
zmodernizovat původní vybavení z roku 1980, 
kdy byla  budova mateřské školy otevřena. Na 
nové vybavení přispělo SRPŠ. Velké 
poděkování patří i jim. 

Svou činnost od poloviny října provádějí 
dva zájmové kroužky - rukodělný a dramatický. 

Část dětí navštěvuje v ZŠ kroužek taneční. 
Pro předškoláky je organizován kroužek 
seznamování s anglickým jazykem, který vede 
šikovná paní učitelka z jazykové školy paní 
Kasawatové. 

Mateřáci se podíleli svým vystoupením na 
programu setkání s důchodci ve Lhotce, 
připravili i dárečky. Spolu se školáky potěšili 
svým programem a dárečky klienty 
hospicového centra v Malenovicích. 

Celý prosinec žije mateřinka vánoční 
atmosférou, nadílkou Mikuláše s čertem, 
přípravou vánočních dílen, návštěvou výstavy 
betlémů ve zlínském zámku, těšením se na 
Štědrý večer při zpěvu koled a vánočním 
zdobení školky.  

Přicházející konec roku i v naší škole 
vybízí k hodnocení všech aktivit. 
Od září navštěvuje naši školu 71 dětí, o které 
se stará kolektiv 6 učitelek, 2 asistentek 
pedagoga a jedné paní vychovatelky. Všichni 
se snažíme, aby prostředí školy bylo útulné a 
zdravé. Ve školní jídelně vaří paní kuchařky 
pestrá a chutná jídla, děti  mohou ve škole 
odebírat svačiny a je postaráno o dodržování 
pitného režimu. 

Také mimoškolní vyžití je pestré, naši 
školáci navštěvují hudební, sportovní, folklorní, 

dyslektický kroužek. Navštěvovat mohou také 
sportovní gymnastiku, rukodělný a modelářský 
kroužek. Od prvního ročníku mohou žáci 
docházet do kroužku anglického jazyka. 

Výborně u nás pracuje knihovna, každý 
měsíc chystá paní učitelka nějakou zajímavou 
besedu, v období adventu probíhaly besedy 
každý týden. Velkou výhodou je probíhající 
výuka LŠU Malenovice na naší škole. Paní 
učitelky hudebního oboru a pan učitel 
výtvarného oboru dojíždějí za dětmi do 
Tečovic. 

I při náročné vzdělávací činnosti jsme 
zvládli připravit několik akcí pro veřejnost. 
Kromě vystoupení pro seniory ve Lhotce a 
v Malenovicích jsme uspořádali v říjnu výstavu 
Jablko roku. Ve čtvrtek 14.12.2006 proběhly 
v prostorách školy vánoční dílny. Návštěvníci 
si mohli vyrobit dárek, ozdobit perníky. Měli 
možnost koupit pro své blízké ručně dělané 
drobnosti i profesionálně vyrobené dárky. 
Mnohé návštěvníky přilákala vůně punče a 
zavítali do bufetu.  

Naše předvánoční setkání uvedly a také 
zakončily děti z pěveckého kroužku, které 
svým vystoupením  potěšily srdce všech 
přítomných. Dojetí i úsměv vyvolalo mateřácké 
divadlo se svojí pohádkou. Velmi pěkným 
zakončením bylo společné zpívání koled u 
krásně ozdobeného stromečku. 

Výčet aktivit jak v MŠ i ZŠ není úplný, 
navštěvujeme kulturní a sportovní akce, 
účastnili jsme se dobročinné akce fondu Sidus 
a veřejné sbírky Občanského sdružení CPK, 
ale i mnoha dalších akcí. 

Dovolte nám, abychom všem občanům 
Tečovic a všem přátelům a příznivcům naší 
školy popřáli hodně zdraví a spokojenosti 
v novém roce. Naše velké poděkování patří 
celé Obecní radě a Obecnímu úřadu 
v Tečovicích za celoroční pomoc a podporu. 

 

za  MŠ a ZŠ Tečovice  Danuše Ševčíková  
a  Mgr. Alena Martincová 
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JUNÁK, svaz skaut ů a skautek ČR 
 

Středisko má své členy v Malenovicích  
a Tečovicích. V naší obci se schází 
k pravidelným schůzkám děvčata a chlapci ve 
věku od 5 do 10 let – světlušky a vlčata  
a starší děvčata – skautky. Činnost se 
zaměřuje na výchovu dětí ke konání dobrých 
skutků a hravou formou se věnujeme aktivitám 
v oblastech jako je přírodověda, sport, kultura 
a další. Dále se setkáváme na víkendových 
výpravách do okolí za poznáním i zábavou.  

 
Mezi nejbližší akce, týkající se i občanů 

Tečovic, patří roznášení Betlémského světla. 
Světélko zažehnuté v místě narození Ježíše 
Krista k nám letos dorazí již posedmnácté. 
Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru 
vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do 
pětadvaceti zemí světa. Pro skauty je 
Betlémské světlo symbolem míru a přátelství. 
Vlakem ho rozvážejí po republice, aby se 
dostal do co nejvíce domácností. V Tečovicích 
ho budou skauti rozdávat již tradičně 
odpoledne před Štědrým dnem, 23.12. 2007. 
Z organizačních důvodů ho budou letos 
předávat v době od 15.00 do 15.30 hod. před 
Obecním úřadem Tečovice a po mši sv. (kolem 
19 hodiny) před kostelem sv. Jakuba 
v Tečovicích. Prosíme občany, kteří mají  
o Betlémské světlo zájem, aby ve stanovený 
čas přišli se svíčkou. Na Štědrý den bude 
Betlémské světlo také slavnostně přineseno na 
nedělní mši sv. (v 9.00 hod.) do kostela sv. 
Mikuláše v Malenovicích.   

 
První lednový víkend se zapojíme do 

Tříkrálové sbírky, kterou od roku 2001 
každoročně organizuje 
Sdružení česká 
katolická charita. Děti 
se převlečou do 
kostýmů Tří králů  
a prosí o finanční 
příspěvek do charitní 

pokladničky, která musí být zapečetěna 
páskou s razítkem místního obecního úřadu. 
Se skupinou koledníků jde vedoucí, který je 
povinen se na požádání prokázat občanským 
průkazem a průkazkou potvrzenou SČKCH. 
Jako poděkování každý dárce obdrží originálně 
balený cukřík. Děkujeme všem lidem za 
finanční příspěvek, kterým pomáhají rodinám  
a lidem v nouzi u nás i v zahraničí.  

 

Mgr. Olga Šuranská 
vedoucí střediska 

 
 

 
 

Sbor dobrovolných hasi čů Tečovice 
 

Družstvo žen ve složení Polímková, 
Matušková, Slováčková, Vendolská, 
Rýznerová, Zapletalíková, Lišková, Doležalová 
začalo ročník ve Lhotce na okrskové soutěži. 
Tuto jsme vyhráli a postoupli do okresního 
kola, které se uskutečnilo na našem hřišti. 
V silné konkurenci ženských družstev děvčata 
zvládla štafetové disciplíny na jedničku  
i v požárním útoku byla první a tak celkově 
jsme slavili první místo. Po této soutěži jsme 
se zaměřili na Zlínskou ligu. Tuto jsme už 
třikrát po sobě vyhráli. Začátek soutěže se 
nám moc vydařil. 1.místo Horní Lhota, 
Racková, Šarovy, 2.místo Nedašov, Vrbětice  
a 3.místo v Sazovicích nám vytvořilo 30bodový 
náskok. Tento jsme ale ke konci soutěže 
neudrželi, a tak dvě kola před koncem soutěže 
nás předehnala děvčata ze Lhoty. Soutěž jsme 
po čtvrté neobhájili, ale i druhé místo je pěkné 
a proto si myslím, že by si děvčata zasloužila 
velké poděkování za všechno co pro požární 
sport v našem sboru udělala.  

 

Oldřich Hradil 
trenér ženského družstva 

 

 
 
 

Sociální komise 
 

Vážení spoluobčané,  
Sociální komise, která pracuje při Obecním 
úřadě, v letošním roce navštěvovala občany, 
kteří se dožili významného životního jubilea. 
Občany, kteří leží v nemocnici, navštěvuje paní 
Baťková. 

S velikým očekáváním jsme byly přijaty 
v domově důchodců v Lukově. Tři občanky 
paní Talašová, Pavlů a Ševečková projevily 
velkou radost a poděkovaly nejen nám, ale 
hlavně zastupitelstvu a panu starostovi, že si 
každoročně vzpomene a s malým dárkem je 
navštívíme. Objevily se i slzy radosti. 

Každý čtvrtek od 15 hod. mají možnost 
občané se scházet v klubovně pro důchodce, 
která se nachází v místnosti bývalé kavárničky. 

I v letošním roce bylo přátelské posezení 
s důchodci na sále ve Lhotce. Na úvod se  
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o kulturní program postarala opět škola  
a školka. K tanci a poslechu hrál pan Mikoška. 

S blížícím se koncem roku 2006 bych Vám 
všem chtěla popřát příjemné prožití svátků 
vánočních a do roku 2007 popřát hlavně hodně 
zdraví, štěstí a rodinné pohody. 

 

Za sociální komisi  
Zdeňka Juříková  

Marie Baťková  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Vítání ob čánků  28. 4. 2006 
 
Veronika Eliášová 
Jaroslav Šústek 
Radim Váňa 
David Běhunčík 
Tomáš Gregůrek 
Karel Jan Pospíšil 
Josef Mozgva 
Martin Batěk 
Alžběta Vodárková 
Jáchym Koutný 
Radovan Šrámek 
Aneta Hovadíková 
 
 
Vítání ob čánků  12. 10. 2006 
 
Klára Horáčková 
Eliška Jemelková 
Eliška Jurušková 
Julie Málková 
Matěj Ondík 
Kristýna Šidlíková 
Vít Široký 
Jiřina Marie Šústková 
Adam Václavík 
Dušan Zaoral 
Marie Zelingerová 
 
 
 

 

Výsledky voleb ze dne 6. 11. 2006 
do Zastupitelstva obce Te čovice 

na období 2006 - 2010 
 
 
Starosta obce : ing. Jaromír Doležal 
Místostarosta obce : ing. Josef Pospíšil 
 
Rada obce :  Marie Baťková 
   Pavel Rapant 
   Zdeňka Juříková 
 
Finan ční výbor :     
předseda: Přemysl Zouhar 
členové: Pavel Rapant 
  Bohuslav Stoklásek 
         
Kontrolní výbor :   
předseda: ing. Martin Zelinger 
členové: Marie Baťková 
  Marcela Poulíčková 
 
Sociální komise :   
předseda: Zdeňka Juříková 
členové: Marie Baťková 
  Marie Jurčíková 
 
Kulturní komise :   
předseda: Ivan Stanev 
členové: Pavel Horáček 
  Mgr. Alena Martincová 

Jaroslav Batěk 
 
Pořádková komise :   
předseda: Mgr. Miroslav Frdlík 
členové: ing. Jiří Mikeš 
  ing. Mojmír Novák 
  Vojtěch Řiháček 
 
Stavební komise :   
předseda: Josef Brázda 
členové: ing. Jaromír Doležal 
  ing. Josef Pospíšil 
  Jindřich Václavek 
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U s n e s e n í 
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva 
obce Tečovice konaného dne 6.11.2006 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje:  
- program jednání 1. ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva obce konaného dne 6.11.2006   
 
Zastupitelstvo  obce: 
1. volí 
předsedou volební komise pro volby starosty, 
místostarosty a dalších členů rady obce 
p. Mgr. Olgu Šuranskou 
 
2. volí 
Členy volební komise pro volbu starosty, 
místostarosty a dalších členů rady obce: 
-p. Jitka Stoklásková 
-p. Marcela Poulíčková 
-p. Roman Adamec 
 
3. volí 
Předsedu návrhové komise 
- p. Mgr. Miroslav Frdlík 
 
4. volí 
Členy návrhové komise 
-p. Vojtěch Řiháček 
-p. Přemysl Zouhar 
-p. Bohuslav Stoklásek 
 
5. určuje 
Ověřovateli zápisu z ustavujícího zasedání 
zastupitelstva obce konaného dne 6.11.2006 
- p. Jindřich Václavek 
- ing. Martin Zelinger 
 
6. volí 
do funkce starosty obce 
ing. Jaromír Doležal 
 
7. stanoví 
že pro výkon funkce je uvolněn starosta obce 
ing. Jaromír Doležal 
 
8. volí 
do funkce místostarosty obce 
ing. Josef Pospíšil 
 
9. volí 
členy rady obce 
p. Marie Baťková 
p. Pavel Rapant 
p. Zdeňka Juříková 
 
10. určuje 
že starostu v době jeho nepřítomnosti 
zastupuje místostarosta ing. Josef Pospíšil. 
 
 

11. zřizuje 
výbor finanční na volební období 2006-2010 
 
12. volí 
předsedu finančního výboru 
p.Přemysl Zouhar 
 
 
13. volí 
členy finančního výboru: 
p. Pavel Rapant 
p. Bohuslav Stoklásek 
 
  
14. zřizuje 
výbor kontrolní na volební období 2006 - 2010  
 
 
15. volí 
předsedu kontrolního výboru 
ing. Martin Zelinger 
 
 
16. volí 
členy kontrolního výboru 
p. Marie Baťková 
p. Marcela Poulíčková 
 
 
 

 
 
 
 

U s n e s e n í 
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Te čovice 

konaného dne 30. 11. 2006  
 
ZO schvaluje:  
- Zařazení bodu č. 6 – Jednací řád jako bod 

č. 3 
- Rozšíření programu o bod č. 7 – 

Rozpočtové provizorium na rok 2007 
- Jednací řád Zastupitelstva obce 
- bezúplatný převod části pozemku p.č. 

1831 v k.ú. Tečovice o výměře cca 5 533 
m2 v majetku obce na  Ředitelství silnic 
Zlínského kraje přísp. organizace. Veškeré 
náklady uhradí nabyvatel. 

- Dispoziční oprávnění Obce Tečovice 
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- Neprovedení změny územní plánu obce 
v lokalitě G 1 

- rozpočtové provizorium na rok 2007 
- souběh a výši odměn neuvolněným 

zastupitelům obce v max. výši s účinností 
od  6.11. 2006 dle Vládního nař. 50/2006 
Sb. 

- variantu B koncepce změny č. 8 ÚPN SÚ 
Tečovice silnice I.tř. pravobřežní 
podmínkou samostatného úrovňového 
napojení obytné a průmyslové zóny 

- dodatek ke smlouvě s TJ Sokol Tečovice o 
poskytnutí finanční dotace na dostavbu 
šaten č.01/2006 kdy se mění bod č. 2 
„dokončení 10/2006“ na „dokončení 
06/2007“.   

- plavenky  
- děti z Tečovic do 18 let – 27 500 Kč 
- ZŠ        14 000,00 Kč   
- Hasiči        12 000,00 Kč 
- TJ Sokol Tečovice   10 000,00 Kč 

 
ZO ukládá:  
- starostovi obce ing. Jaromíru Doležalovi 

zaslat vysvětlující dopis panu Josefu 
Vávrovi k jeho žádosti – neprovedení 
změn ÚP v lokalitě G 1. A to do 30-ti dnů 
ode dne konání 2. zas. ZO 

 
ZO pověřuje:  
- starostu obce ing. Jaromíra Doležala a 

Radu obce Tečovice jednáním s panem 
Boltnarem o částečnou dobrovolnou 
náhradu nákladů spojených s jeho 
podnikatelským záměrem v obci Tečovice 
a to ve výši 12 500,00 Kč. 

 
ZO neschvaluje:  
- vypuštění bodu č. 11 z jednacího řádu ZO  
- zřízení výborů ZO namísto komisí Rady 

obce 
 
ZO bere na vědomí: 
- složení komisí s navrženou změnou – 

předseda Komise veř. pořádku 
předseda Mgr. Miroslav Frdlík a do 
Kulturní komise p. Pavel Horáček 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

U s n e s e n í 
3. zasedání Zastupitelstva obce Te čovice 

konané dne 13. 12. 2006 
 
ZO schvaluje:  
– souborné stanovisko ke změně č. 8 ÚPN 

SÚ Tečovice  Silnice I. tř. pravobřežní – 
variantu řešení B -  včetně pokynů pro 
dopracování návrhu změny č. 8 ÚPN SÚ 
Tečovice silnice I. tř. pravobřežní jako 
závazný podklad pro zpracování návrhu 
změny č. 8 ÚPN SÚ Tečovice (příloha 
souborné stanovisko z.č.8) s podmínkou 
samostatného úrovňového napojení 
obytné a průmyslové zóny (doplnit str. 6 
v bodě 7). 

- Dohodu č. 152/06 o podmínkách zřízení 
stavby „Silnice III/43831 : Tečovice 

- Lhotka, sesuv“ dodatek č. l s výhradou, že 
čl. IV. Další ujednání odst. 4 bude znít: 
„Následně v průběhu roku 2007 ŘSZK 
zadá zpracování GP pro  majetkoprávní 
vypořádání silnice III/43831 v k.ú. 
Tečovice, kde bude z předmětného 
pozemku p.č. 1831, který již bude ve  
vlastnictví ZK oddělena část pozemku, kde 
je nyní situován dlážděný chodník a zelený 
pás prooddělení chodníku od silnice. Tato 
oddělená část pozemku bude po schválení 
zastupitelstev bezúplatně převedena zpět 
do majetku obce do konce roku 2007. 

 
ZO pověřuje: 
- RO vypracováním  podkladů k případnému 

prodeji pozemku p.č. 916/97 manželům p. 
Vincenci a Mileně Boltnarovým, bytem 
Zlín, Jiráskova 600, které budou 
předloženy na dalším zasedání ZO 

- pořádkovou komisi RO zabývat se 
problémem parkováním vozidel 
v nepřehledném úseku u křižovatky naproti 
has. zbrojnice. 
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 rok 2007  
 
Termíny svozu SKO Te čovice   
 
Svoz  
1x14 dnů  
po celý rok 
 
 
 

3.1. 16.1. 30.1. 13.2. 27.2. 13.3. 27.3. 11.4. 24.4. 

8.5. 22.5. 5.6. 19.6. 3.7. 17.7. 31.7. 14.8. 28.8. 

11.9. 25.9. 9.10. 23.10. 6.11. 20.11. 4.12. 18.12. 2.1. 08 

 
Termíny svozu TO Te čovice   
 
Sáčkový svoz 
plastů  
1 x měsíčně 
 

10.1. 7.2. 14.3. 12.4. 9.5. 13.6. 11.7. 15.8. 12.9. 

10.10. 14.11. 12.12.       

 
Termíny svozu NO Te čovice   
       
    
 
 
 
 

 
  

 
 

Přejeme příjemné prožití 

vánočních svátků, hodně 

zdraví, štěstí a úspěchů 

v novém roce 

 
starosta a zaměstnanci obce Tečovice 

 
 
 

 
 
 

internetové stránky www.tecovice.cz 
e-mail: ou.podatelna@tecovice.cz 

 
 

4.4. 12.10. 


