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VÝŇATEK

Z PROJEVU
STAROSTY
K VÝROČÍ 120 LET ZÁKLADNÍ ŠKOLY…

OBCE

Čas neuvěřitelně běží a já mám stále
ještě v živé paměti oslavy 110. výročí a nechce se
mi věřit, že uplynulo dalších 10 let.
Dlouhý by byl výčet všeho toho nového, co se za
posledních 10 let v naší škole událo, o tom se
můžete sami přesvědčit, když se projdete celou
školou. Při této příležitosti bych rád poděkoval
všem zaměstnancům školy a zvláště pak paní
řiditelce Dr. Zdeňce Jančíkové za neúnavnou
práci při realizaci všech změn a aktivit pro nynější
vzhled školy.
Naše škola, která hrdě stojí na kopci se
starobylým kostelem tvoří dominantu naší vesnice
a jakoby z vrchu se dívala a nás stále nabádala
ke všemu dobrému a poháněla k další tvůrčí
práci.
Kolik dobrých, poctivých občanů a lidí dala tato
škola společnosti, národu, co generací se již v ní

ZÁVĚR

ŠKOLNÍHO
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE.

ROKU

V MATEŘSKÉ

A

Mateřská škola má ve svém červnovém
programu již tradiční akce:Výlet k myslivecké
chatě Rosnička, kde si děti pohrají v přírodě a
setkají se s myslivci, dále vycházku na Chlum,
kde bude hledán poklad a v závěru měsíce pak
Rozloučení s předškoláky. I letos je čeká spaní
v mateřské škole, spojené s noční hrou, která
prověří jejich odvahu. Ti, kdo docházku v MŠ
končí, obdrží dárky od rodičovského sdružení.
V základní škole ještě vzpomínáme na
nedávné oslavy 120. výročí otevření školy v naší
obci. Jejich průběh byl všeobecně velmi kladně
hodnocen: přálo počasí, vystoupení žáků i
výstava ve škole se setkaly s uznáním. Potěšilo
nás zejména poděkování od bývalých učitelů,
kteří se sjeli, aby navštívili po letech místo svého
působení. Velmi dojatá a vděčná byla např. paní

červen 2005

vystřídalo. Uvědomte si, že děti a škola, to je
život, který se nikdy nezastaví.
Každý z nás dospělých rád vzpomíná na
školní léta. Vždyť je v nich ukryto naše
bezstarostné dětství. To, že se s prvním dnem
školy do našeho života vloudila odpovědnost, si
každý uvědomí až mnohem později.
Musím vzpomenout i na učitele, kteří měli
tu trpělivost a vydrželi to s námi žáky. Kolik změn
v učebním systému, organizací, kolik přestaveb,
novelizací osnov učiva, nových učebnic nám
museli vštípit do hlavy, jak šel čas.
Dnes jsem přesvědčen, že škola má
dobré podmínky pro svou práci, pro rozvoj
schopností, ale i vyžití našich dětí.
Proto jí přeji do dalších let mnoho
úspěchů v každodenní výchově vzdělávací práci a
žákům tolerantní a kvalifikované učitele.
Nechť my všichni občané naší obce jsme
stále hrdí na svou tečovickou školu.

Svat. Horáková, rozená Manová, která se vrátila
po letech do míst, kde ve zdejší škole vyrůstala.
Radost nám udělali i naši hosté, kteří přijali
pozvání: starosta a místostarosta obce, dále např.
Prof. RNDr. Miroslav Mašlán, CSc., prorektor
Univerzity Palackého Olomouci, člen Krajského
zastupitelstva Mgr. Roman Hoza a další. I když
celá akce, završená pro zábavu a radost dětí
dětským dnem a karnevalem na hřišti TJ. Sokol,
znamenala pro všechny pracovníky i pro mnohé
rodiče z výboru SRPŠ mnoho práce navíc, jsme
rádi, že si škola toto významné výročí důstojně
připomněla. Poděkování patří členům TJ. Sokol
za velmi vstřícný přístup a zapůjčení jejich areálu
pro dětský karneval.
I letos se pracovníci školy ve spolupráci
s výborem SRPŠ zasloužili o zdařilý slet
čarodějnic. I když návštěvnost byla letos nižší než
vloni, pořadatelsky byla kvalitně zvládnuta a děti i
dospělí s mohli dobře pobavit. Tuto akci nám
pomohli připravit hasiči, myslivci i sportovci-Sokol,
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za což jim děkujeme. Mohli jsme shlédnout i
vystoupení rytířů pod vedením p. J. Vykoukala.
V závěru června se rozloučí naše škola
se 16 žáky 5. třídy, kteří po prázdninách budou
pokračovat ve vzdělávání na dalších školách
v Malenovicích nebo ve Zlíně. Pro vzpomínku
obdrží tričko s logem školy, pamětní list a věcný
dárek na památku. S posledním červnem se
rozloučíme s p.učitelkou V. Cvopovou, která zde
od roku 1998 vypomáhala jako učitelka a
vychovatelka. Děkujeme jí za práci pro školu, za
svědomité vedení vyučování a přejeme jí do
dalších let hodně zdraví. Také ředitelka školy
Zdeňka Jančíková změní po prázdninách své
působiště. Zde v Tečovicích učila od r. 1989,
školu vedla posledních 8 let. Ráda by na závěr
práce v této škole touto cestou velmi poděkovala
všem, kdo jí
v řízení školy,
při údržbě i
zvelebování školního areálu, při zajišťování akcí
pro děti i pro veřejnost, pomáhali. Obecnímu
zastupitelstvu, radě a starostovi obce Ing.
Pospíšilovi za to, že se o školu v posledním
období velmi dobře starali.

Na fotografii se ještě vracíme k oslavám
120 let školy.

Od 1.7.2005 odchází z naší základní školy její
ředitelka paní PaedDr. Zdeňka Jančíková, protože
byla jmenována ředitelkou 11.ZŠ Zlín –
Malenovice. Při této příležitosti bych chtěl ocenit
její komunikativní a vstřícný přístup v řešení
záležitostí tečovické školy, její velký podíl na
modernizaci a rozvoji základní školy v uplynulých
osmi letech.

Paní ředitelko přeji Vám do dalšího života
pevné zdraví a nadále hodně úspěchů
v pracovním, ale i osobním životě.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL TEČOVICE

- Hlavní hřiště. Právě v sezóně 2006/2007
chceme i hlavní hřiště podrobit podobné
rekonstrukci jako hřiště tréninkové. Od sezóny
2007/2008 bychom tedy měli v Tečovicích mít dvě
kvalitní fotbalová hřiště.
- Hasičské hřiště. Po domluvě s obcí a
tečovickými hasiči plánujeme v roce 2007 či 2008
vyspravit také hřiště hasičské bezprostředně
sousedící s hřištěm hlavním.
- Obrovský areál je samozřejmě velmi
nákladný na údržbu. Již v roce 2006 budeme
nuceni zakoupit nový malotraktor a zavlažovací
zařízení.
- Nástavba šaten. V roce 2004 jsme
započali rekonstrukci již nevyhovujících šaten. Po
vyčerpání obecní dotace ve výši 500 tis. Kč (na 5
let po 100 tis. Kč) jsme spoléhali na dotaci
Krajského úřadu, ovšem marně. Žádosti o dotace
směrem ke Zlínskému kraji však budeme
předkládat i nadále. Letos prozatím pouze
ošetříme fasádu, čímž bude stavba de facto
zakonzervována a je možno v ní kdykoliv
pokračovat.
- Zábavový areál. Za pěkného počasí
hojně využívaný rodinami s dětmi či projíždějících
cyklistů. Nutnou věcí je ošetření laviček a stolů.
Zde uspořádáme dne 15.7. ve 20 hodin koncert

Po sportovní stránce to bylo pro tečovické
fotbalisty velmi úspěšné jaro. Všechna mužstva
se umístila na předních místech svých tabulek.
Věříme, že časem také přijde u některého
z mužstev postup do vyšší soutěže. Prioritním a
dlouho proklamovaným je postup „A“ mužstva.
V dnešním příspěvku bychom se však
chtěli více věnovat projektům, které máme
rozpracovány nebo naplánovány, a se kterými
bychom chtěli seznámit širší veřejnost.
- Tréninkové hřiště. S laskavým svolením
manželů Polanských jsme se na jejich nevyužitém
pozemku ve východní části sportovního komplexu
v Tečovicích pustili do výstavby tréninkového
hřiště, které nám velmi schází. Na podzim 2004
byl pozemek poorán, časně z jara jakmile to bylo
možné jsme udělali profil fotbalového hřiště se
hřebenem uprostřed a mírně se svažujícím
terénem směrem k delším stranám hřiště. To
všechno kvůli optimálnímu stékání nadbytečné
vody ze hřiště. Zasít se bohužel podařilo až
začátkem měsíce května, když v dubnu termínově
nepřálo počasí. Nyní již začíná růst tráva.
Předpokládáme, že toto nové hřiště využijeme
prvně na podzim 2006, kdy zde chceme odehrát
fotbalovou sezónu 2006/2007.
červen 2005

Přejeme dětem, rodičům i všem občanům krásné
prožití prázdninových měsíců.
PaedDr. Zdeňka Jančíková, ředitelka školy

Ing. Josef Pospíšil
starosta obce
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skupiny Fleret s Jarmilou Šulákovou. O pouťovém
víkendu potom pouťovou zábavu.
- Hospoda Bivoj. V roce 2006 plánujeme
na západní straně vystavět pěknou zastřešenou
zahrádku s výhledem na hřiště. Snažíme se o
neustálé zvyšování kvality široké škály služeb.
V prostorách je možné kdykoliv uspořádat
uzavřenou společnost.
- Cyklokrosová dráha. Ve spolupráci
s obcí byla vybudována v roce 2004. Nyní je třeba
dráhu pro děti ještě více zatraktivnit a provádět
kvalitní údržbu tak, aby se její využití zvýšilo.
- Beachvolejbalové hřiště. V bezprostředním sousedství cyklokrosové dráhy je připravené
místo pro beachvolejbalové hřiště. Na realizaci
bohužel prozatím nezbyly finanční prostředky.
- Sponzoři pro Bivoj. Cílem projektu je
více
využít
sponzorování
jako
možnosti
opatřování dodatečných finančních zdrojů a
zabezpečit tak rozvoj činnosti tělovýchovné
jednoty v aktuálním i výhledovém pojetí. Máme
přichystány sponzorské balíčky (malý, střední

velký) doložené určitou cenou a obsahující návrh
protivýkonů, které jsme schopni bezprostředně
v odpovídajícím rozsahu a odpovídající úrovni
nabídnout (široká nabídka sportovních produktů,
reklamních produktů, společenských činností,
nabídka image sportu).
Sportovní, kulturní a společenské centrum
obce. Cílem projektu je vybudovat zde centrum
setkávání lidí všech věkových kategorií, ať již za
účelem sportovního, společenského či kulturního
vyžití.
Je zřejmé, že obrovský areál, který
spravujeme a výše uvedené smělé cíle, které
chceme v tomto areálu realizovat, vyžadují vysoké
finanční prostředky a obrovské úsilí nadšených
lidí. Všem za jakoukoliv pomoc děkujeme a
přejeme příjemně prožité prázdniny.

MYSLIVECKÝ SPOLEK TEČOVICE

ukládali odpad tam kam patří a upozornili na
bezohlednost a nešetrnost ty, kteří toho nedbají.
Žádné zelené plochy by neměly působit dojmem,
že jsou určeny neznámé nedefinovatelné skupině
uživatelů a že nemají konkrétního vlastníka ani
zodpovědného správce.
Na valné hromadě dne 19.2.2005 byl
zvolen nový výbor MS, předsedou se stal pan
Josef Doležal. Z pětičlenného výboru, tří členové
jsou noví, kteří ještě ve výboru MS nepracovali.
Nový výbor si předsevzal stabilizovat členskou
základnu a napravit mezilidské vztahy. V tomto
směru ho čeká nelehký úkol.
MS Tečovice obeslalo své srnčí trofeje na
chovatelskou přehlídku trofejí která se konala ve
dnech 5.3. – 7.3. 2005 na sokolovně ve
Vizovicích, kterou organizoval OV ČMMJ ve
Zlíně.
Dne 14. 5. 2004 s pověření OV ČMMJ ve
Zlíně organizovalo MS Tečovice „Jarní zkoušky
psů loveckých plemen“. Tato akce, podle přímých
účastníků, byla hodnocena jako velmi zdařilá.
Další velkou akcí, které se někteří členové
zúčastnili, byla mezinárodní výstava myslivosti,
rybářství, včelařství „NATURA VIVA 2005“.
Výstava , která představuje výsledky dobrovolné
práce mnoha tisíců obyvatel České republiky.
Výstava nabídla návštěvníkům kromě výsledků
současné myslivosti také pohled na jejich
propojení s přírodou.
V nejbližší době připravuje MS společně
s Honebním společenstvem akci, společenský
večer „ZA ZBROJNICÍ“, v pátek dne 8. července
2005. Zváni jsou všichni občané Tečovic.

Uplynulá zima se lišila od dlouhodobého průměru
v několika skutečnostech. Prosinec roku 2004
se vyznačoval mírně vyšší teplotou a výrazně
nižším úhrnem srážek. Absence sněhové
pokrývky na většině území v tomto období
znamenala pro zvěř přístup k přirozené potravě.
Zvěř toto období přečkala velmi dobře. Toto pro
zvěř příhodné období trvalo až do počátku ledna
tohoto roku. Zvěř pernatá vyhledávala zásypy se
zrním jako v ostatních zimních zimách běžných
let. Srnčí a zaječí zvěř ve větší míře navštěvovala
krmná zařízení s objemovými krmivy. Po první
lednové dekádě napadla větší vrstva sněhové
pokrývky, která díky kolísajícím teplotám
postupně odtávala a mrzla a na povrchu tvořila
zledovatělou vrstvu. V důsledku toho se zvěř
nebyla schopna dostat k přirozené potravě a byla
závislá jen na péči myslivců. Spotřeba krmiv byla
vysoká, myslivci však neměli dostatek zásob. MS
bylo nuceno zakoupit další obilí. Zde se projevila
spolupráce s Honebním společenstvem, které
uhradilo část zakoupeného obilí. Člen výboru HS
pan Jaroslav Chrastina ochotně vypomohl pící
s vlastních zásob a současně pomohl i
z rozvozem. Postupné navyšování sněhové
pokrývky, spolu se zvýšenými mrazy v dalších
dnech, se projevovalo ještě počátkem března.
V důsledku nedostatečného přísunu potravy
docházelo v některých lokalitách k nadměrnému
ohryzu neošetřených kultur a sadů.
To co ale nedokážou myslivci ovlivnit, jsou různé
volné skládky domovního odpadu kolem polních
cest a chodníků. Tyto skládky mají dopad na
místní krajinu, zabírají prostor a nekrášlí přírodu.
Chtěli bychom apelovat na všechny občany aby
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Výkonný výbor a správci areálu TJ Sokol
Tečovice
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UDÁLOSTI Z DOSTIHŮ…
Sahara Teč podal v Bratislavě výborný výkon.
Předpokládal jsi před dostihem, že porazí vítěze
z německého Mariendorfu Fritze de Sade?
„Přiznávám se, že jsme se Fritze báli, věděli jsme,
že bude silným soupeřem. Fritz však v dostihu
třikrát cválal, poprvé v oblouku a pak ještě dvakrát
v cílové rovině. Sahara měla naprosto ideální
průběh dostihu a prakticky zvítězila stylem start –
cíl. Navíc bylo vidět, že měla ještě rezervu, nešla
úplně na maximum. Náš zážitek z dostihu byl
navíc umocněný krásným počasím a strhující
atmosférou.“
Jaké jsou nejbližší plány se Saharou Teč?
Předpokládám, že se nyní soustředíte na start ve
Slovenském derby …
„Ano, to je teď náš nejbližší cíl. V polovině června
by si měla v Bratislavě vyzkoušet vytrvaleckou trať
v Memoriálu Ing. Kukučky a pak již plánujeme
start ve Slovenském derby. Do Prahy tedy Saharu
do té doby nepovezeme. Má náročný program a
nechceme ji přepínat. Navíc do Bratislavy to pro ni
není vzhledem k příznivější vzdálenosti tak velká
zátěž při transportu.“
Romane, Ty ze zdravotních důvodů bohužel
nemůžeš být v sulce Vašich koní. Jak došlo
k angažmá pana Demeleho?
„S panem Demelem se samozřejmě známe již
dlouho a podle mého názoru patří k nejlepším a
nejzkušenějším jezdcům u nás. Bohužel zdraví mi
v současné době neumožňuje jezdit ani
v tréninku, při kterém spoléhám na svého tatínka
a Ondřeje Kozla, který je žákem kroměřížského
učiliště. Abych se ještě vrátil k Janu Demelemu –
kromě jeho výsledků a zkušeností se na něm
cením toho, že vždy dodrží ordre. Zkrátka, je to
starý profesionál…“
Po minulém dostihovém víkendu ses jako
chovatel, nejen zásluhou Sahary, ale i Jasana
Teče, posunul na výborné druhé místo
v šampionátu chovatelů. Jasana jsi loni po sezóně
prodal Bedřichu Novákovi, nicméně si myslím, že
z jeho čtvrtého místa ve Velké jarní ceně tříletých
máš určitě velkou radost.
„Opravdu mi Jasan udělal velkou radost. Myslím
si, že kdyby nechyboval, mohl bojovat i o druhé
místo. Jako příznivec tuzemského chovu klusáka
mám vždy radost z dobrého výsledku českého
odchovance, samozřejmě i od ostatních
chovatelů.“

„V současné době ne, ale tento týden již budeme
zapřáhat ročky, se kterými počítám v příští
sezóně. Moc se mi líbí Perzon Teč, který je
synem Sabbatha a klisny Pretty Woman. Narostlý
hřebec je prvním hříbětem velmi dobré klisny ze
sezóny 2000 Pretty Woman, která se narodila
v Holandsku. Jasanova polosestra, černá hnědka
Japa Teč, je zase dcerou úspěšného Ex
Hammeringa, a tak jsem na její výkony taky moc
zvědavý.“
Nedílnou součástí Vaší stáje je i chov klusáka. Po
loňských problémech se Sorbit Skalem sis na
letošní sezónu pronajal plemeníka Defiant One.
Je po něm již některá klisna březí?¨
„Pretty Woman je již zjištěna březí a v tomto týdnu
čeká vyšetření Grey Teč a Jennifer, o kterých si
myslím, že také budou mít hříbě. Pokud moje
domněnky veterinář potvrdí, budu co nejdříve
převážet Defianta k MVDr. Stehlíkovi, který po
uhynutí Keystone Sumatry potřebuje zapustit
klisny, které znovu říjí. S Defiantem jsem byl moc
spokojený, je to velmi charakterní hřebec. Škoda,
že jeho služeb nevyužili i další chovatelé.“
Za rozhovor poděkovala Michaela Zemanová

V současnosti modrobílé barvy Stáje Tečovice
reprezentuje jen Sahara Teč. Neuvažuješ o
rozšíření počtu zástupců ve Vaší stáji?
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Návrh rozpočtu na rok 2005
Příjmy:
Položka
Text
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti
1112 Daň z příjmů fyz.osob SVČ
1113 Daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů
1121 Daň z příjmu právnických osob
1211 Daň z přidané hodnoty
1341 Poplatek ze psů
1343 Poplatek za užívání veřejných prostranství
1347 Poplatek za provozovaný VHP
1361 Správní poplatky VHP
1511 Daň z nemovitostí
Daňové příjmy celkem (součet tř.1)
4112 Neinv.přijaté dotace ze SR (na občana, žáka)
4122 Neinvestiční dotace přijaté od krajů
Přijaté dotace celkem (součet tř.4)
3612 Bytové hospodářství
2632 Pohřebnictví
3639 Příjmy z pronájmu nebytových prostor
3722 Sběr a odvoz komunálního odpadů
6171 Činnost místní správy
6310 Finanční operace
Nedaňové příjmy celkem (součet tř.2)
8115 Změna stavu krátk.peněž.prostř.na bank.úč.
Financování celkem (součet tř.8)
Příjmy celkem

rozpočet
v tis. Kč
1849
502
115
1710
2579
15
21
40
32
899
7762
165
4199
4364
48
3
25
315
25
38
454
6695
6695
19275

Výdaje:
Položka
Text
1014 Hygienická služba (deratizace)
1031 Pěstební činnost
2212 Silnice, MK
2219 Záležitosti pozemních komunikací
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
2299 Ostatní záležitosti v dopravě
2310 Pitná voda
2321 Odvádění odpadních vod
3113 Základní školy
3314 Činnosti knihovnické
3319 Záležitosti kultury
3326 Obnova a zachování historických památek
3341 Rozhlas a televize
3349 Záležitosti sdělovacích prostředků
3399 Záležitosti kultury, církví
3419 Tělovýchovná činnost
3421 Využití volného času
3429 Zájmová činnsot a rekreace
3612 Bytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3639 Komunální služby a úz.rozvoj j.n.rehabilitace
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu
3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň
4319 Sociální péče, kluby
5512 Požární ochrana doprovol.část
6112 Místní zastupitelské orgány
6171 Činnost místní správy
6310 Finanční operace
Výdaje celkem

rozpočet
v tis.Kč
22
45
3510
15
73
15
11
3680
5060
24
12
105
34
20
86
50
4
5
32
210
130
2753
624
289
72
170
1151
1052
21
19275

v Tečovicích dne 17.3.2005

-

Usnesení
z 14. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice
15.12.2004
ZO schválilo:
- návrh rozpočtového provizoria
- transformaci finančních prostředků na
výsadbu lesíka a údržbu zeleně z investic
do provozních prostředků a to ve stejné
výši
- uzavření veřejnoprávní smlouvy v souladu
s ustanovením § 63, zák.č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění dle přílohy
(Veřejnoprávní smlouva) mezi Obcí
Tečovice a Městem Zlín jako obcí
s rozšířenou působností na úseku výkonu
přenesené působnosti dle ustanovení
§52, písm. A) a § 53 odst. 1 zák.č.
200/1990 Sb., o přestupcích ve znění
pozdějších předpisů
- vyhlášení obecně závazné vyhlášky o
zrušení obecně závazné vyhlášky č.7/93,
č. 10/95, č.12/97 o příspěvku na
částečnou úhradu neinvestičních nákladů
MŠ a ŠD Tečovice

červen 2005

prominutí
pohledávky
za
nájemné
sekacího stroje ve výši 33tis. Kč vůči TJ
Sokol Tečovice
- prodej sekacího stroje VARI JAGUAR
17HP HYDRO TJ Sokol Tečovice za cenu
5000,00Kč
- umístění dopravního značení Obytná
zóna v ulici K Loukám
- další odměnu ve výši 25% neuvolněným
členům zastupitelstva obce
- příspěvek 14tis. Kč na adopci na dálku
dětem adoptovaným obcí Tečovice
- příspěvek na plavenky do Aquacentra
Tečovice
- hasiči (žáci) Tečovice -12000,0 Kč
- TJ Sokol(žáci)Tečovice -10000,0 Kč
- ZŠ a MŠ - 14000,0 Kč
- děti 0-18 obce Tečovice-28000,0 Kč
ZO bere na vědomí:
- finanční analýzu a studii investičního
záměru Odkanalizování mikroregionu
Podřevnicko – Sídelná, kanalizace obce
Tečovice
- zrušení
přestupkové
komise
obce
Tečovice,převedení paní Procházkové do
komise ekologické a přestupkové
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Usnesení
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice
23.2.2004
ZO schválilo:
- Pořízení změny ÚP obce Tečovice pro
řešení komunikace I.třídy (pravobřežní)
v úseku Otrokovice – Zlín – Zádveřice dle
ustanovení paragrafu 31 odst.2 zákona
č.50/1976 Sb., o územním plánování a
stavební řádu (stavební zákon) ve znění
pozdějších předpisů
- financování
dostavby
splaškové
kanalizace v obci Tečovice v přibližné
částce 20500000,00 Kč s vynecháním
výhledových úseků (dle mapy a přílohy
k zápisu),
za
předpokladu
získání
podpory ze Státního fondu životního
prostředí
- finanční příspěvek ve výši 100000,00 Kč
pro Římskokatolickou farnost Malenovice
na opravu střechy kostela sv. Jakuba
v Tečovicích, jakožto významné kulturní
památky
- navýšení odměn neuvolněným členům
ZO v max. výši dle Nařízení vlády
č. 697/2004 Sb., s účinností od 1.1.2005
- převod
nevyčerpaných
finančních
prostředků ve výši 14000,00 Kč v roce
2004 na rok 2005 určených na adopci na
dálku
ZO ruší:
- bod č. 7 e) usnesení 14. zasedání ZO
Tečovice “Zastupitelstvo obce schválilo
příspěvek na rok 2005, 14000,00 Kč na
adopci na dálku dětem adoptovaným obcí
Tečovice“.

Usnesení
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice
4.4.2005
ZO schvaluje:
- rozpočet obce Tečovice na rok 2005 jak
byl předložen na dnešním jednání (viz
výše)

Usnesení
z 17. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice
15.6.2005
ZO schválilo:
- zařazení bodu dostavba kanalizace
splaškové v obci a změnu pořadí
dnešního programu, tento bod zařadit
jako bod č.3

-

-

-

-

-

návrhovou komisi J.Václavek, J.Vacula
ověřovatelé zápisu I.Stanev, P.Zouhar
pořízení změny ÚP obce Tečovice:
a) plocha u hřbitova, nový hřbitov –
zvětšení
b) rozšíření podnikatelských ploch u
areálu sodovkárny TESA
c) vypuštění lokality “J“ z rozvojových
ploch
d) doplnění hranic zastavitelného území
e) převedení výhledových ploch do
návrhových
f) vypuštění etapizace
zprávu o hospodaření obce v roce 2004 a
závěrečný účet obce za rok 2004
změnu rozpočtové skladby neinvestičních
nákladů a mezd pro ZŠ ve výši
4199000,00 Kč jak v příjmech tak i ve
výdajích,
neboť
tato
částka
je
poukazována ZŠ přímo z KÚ
výjimku z počtu žáků ZŠ na školní rok
2005/2006. Obec se zavazuje, že uhradí
doplatek na mzdy dle normativů na žáka.
nepokračovat
v jednání
o
prodeji
obecního domu č.p. 145
dodatek č.2 k sociálnímu fondu, změna
poskytování příspěvku na stravování pro
uvolněného starostu ze sociálního fondu
s účinností od ledna 2005
použití finančních prostředků z 2212 –
vozovky a místní komunikace, nejen na
investice, ale i na opravy cest a chodníků
v obci

ZO bere na vědomí:
- že část kanalizace v ulici K Loukám bude
zahájena v jarním období roku 2006.
Obyvatelé zmíněné ulice zatím posečkají
s nátlakovými akcemi. Obec se nadále
bude snažit získat finanční prostředky
mimo rozpočet obce z různých fondů.
Toto je jediná možnost jak získat tak
velký objem financí pro obec zvenčí
- výrok auditora
ZO pověřuje:
- radu obce svoláním schůzky ve věci
možnosti zařazení lokality “U sodovkárny“
jako stavební za účasti členů RO,
stavební komise, majitele pozemku,
iniciátora ing.Zelingera

Vážení občané,
jménem celého Obecního úřadu Tečovice Vám přejeme příjemné
prožití letních prázdnin a dovolené.
červen 2005
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