Usnesení
Z 4. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Tečovice 7. 2. 2007
--------------------------------------------------------------------------------------ZO schvaluje: - změnu programu dnešního jednání
- návrhovou komisi
- ověřovatele zápisu
- Směrnici 01/2007 o poskytování cestovních náhrad
neuvolněným členům ZO
- výše odměn neuvolněným členům ZO
- termín účinnosti navýšení odměn od 1.1.2007
- úhradu nákladů p. Vincenci Boltnarovi
Bytem Zlín Jiráskova 600 ve výši 11 250,00 Kč dle předložených
dokladů, spojených s jeho podnikatelským záměrem v obci Tečovice
- vyvolat jednání týkající se úpravy vyústění vozovky od Louk na silnici
III. tř.
- termín odstranění závad na vozovce k Loukám do 06/2007
- možnost odstavného stání na vozovce k Loukám dle názoru občanů bydlících
v přilehlých nemovitostech mezi chodníkem a cestou
ZO neschvaluje: - prodej akcií ČS z majetku obce.
ZO revokuje: - část usnesení z 22. zasedání ZO ze dne 27. 7. 2006 a to v bodě ZO schvaluje
ruší se text: „zařazení domů č.p. 65 stav. pl. č. 33 a č.p. 98 st.pl. 23/2 do
asanačních ploch“ a bude nahrazen: „ZO schvaluje zpracování ÚPD č. 6 ve
středu obce v rozsahu Regulační studie centrální části obce Tečovice
která byla zpracována ing. arch. Zdeňkem Chládkem v srpnu 2005 mimo
kruhového objektu na silnici III. tř.“.
- část usnesení z 2. zasedání ZO konaného dne 302006 v bodě ZO schvaluje:
Ruší se text: „bezúplatný převod části pozemku p.č. 1831 v k.ú. Tečovice
o výměře 5 533 m2 v majetku obce na Ředitelství silnic Zlínského kraje
přísp. organizaci. Veškeré náklady uhradí nabyvatel“ a bude nah jednání
o uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a.s. včetně oslovení dalších
bankovních ústavů(KB, ČSOB) jejímž předmětem je poskytnutí investičního
úvěru ve výši 6 mil. Kč na dofinancování výstavby kanalizace, cyklostezky a
opravy MK se splatností 6 let. Návrh úvěrové smlouvy bude předložen ZO ke
schválení na příštím zasedání ZO.
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