Usnesení
Z 8. mimořádného zasedání zastupitelstva obce Tečovice dne 11. 9. 2007
----------------------------------------------------------------------------------------8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4

ZO schvaluje:
Program dnešního jednání
Návrhovou komisi
Ověřovatelé zápisu
Stavební zakázku pro firmu IMOS Zlín s.r.o. :Tečovice – oprava propojovací
komunikace k Loukám v částce 674 994,00 Kč vč. DPH (dle krycího listu rozpočtu)
8.1.5 Úprava rozpočtu na rok 2007 : kapitola 2212 bud ponížena o částku 400 000,00 Kč
a kap. 2219 bude navýšena o částku 400 000,00 Kč
8.1.6 Obecně závaznou vyhlášku Obce Tečovice 8/2007 v navrženém znění
Úhrada za l obyvatele 350,00 Kč za odvoz dom. odpadů od roku 2008 a podmínky
osvobození od poplatku.
8.1.7 Finanční příspěvek pro Chovatele Tečovice na pořádání výstavy ve dnech 27.-28.10.07
ve výši 10 000,00 Kč
8.1.8 Finanční příspěvek Hasiči Tečovice na pořádání akcí 125 let Hasičů na hudbu ve výši
5 000,00 Kč a na poháry na soutěž žákovských družstev Hasičů ve výši 2580,00 Kč.
8.2 ZO bere na vědomí:
8.2.1 Zprávu kontrolního výboru o fyzické a účetní kontrole slun. kolektorů na budově RH
pořízené a instalované panem Mecerodem
8.2.2 Žádost na zbudování hřiště pro míčové hry u MŠ Tečovice
8.2.3 Termín výjezdního zasedání ZO Tečovice na 12.10.2007
8.3 ZO neschvaluje:
8.3.1 Návrh na zařazení finanční částky předložené panem Mecerodem jako kupní cena
do návrhu rozpočtu na rok 2008 za účelem odkupu slun. kolektorů instalovaných
a uvažovaných na budově RH
8.3.2 Návrh na odkup slun. kolektorů již instalovaných na budově RH zas poměrnou část
fin.vyčíslení předloženého panem Mecerodem
8.4
ZO revokuje:
8.4.1 Usnesení z 7. zasedání ZO v bodě 7.1.13: „ZO schvaluje finanční příspěvek Hasiči
Tečovice na pořádání akcí 125 let Hasičů a poutovou zábavu, na hudbu 5 000,00 Kč
na každou akci“.
8.5
ZO pověřuje:
8.5.1 Ing. Jaromíra Doležala, starostu obce k dalšímu jednání se SRPŠ a ZŠ Tečovice
ve věci návrhu výstavby venkovního sportoviště u ZŠ Tečovice a jeho možných
variantách.

Ing. Jaromír Doležal
Starosta obce

Pavel Rapant
místostarosta obce

