Usnesení
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice 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
- 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
s 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 - pro děti z Tečovic do 18 let – za 27 500,00 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

Ing. Jaromír Doležal
Starosta obce

ing. Josef Pospíšil
místostarosta obce

