Usnesení
Z 27. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice konaného dne 14. 5. 2010
------------------------------------------------------------------------------------27.1 ZO schvaluje:
27.1.1 program dnešního jednání
27.1.2 návrhovou komisi
27.1.3 ověřovatele zápisu
27.1.4 provedení Zateplení ZŠ a MŠ Tečovice
27.1.5 zakoupení zásahového vozidla pro Hasiče Tečovice
27.1.6 rekonstrukci veřejného rozhlasu
27.1.7 závěrečný účet obce za rok 2009 bez výhrad
27.1.8 I. úpravu rozpočtu obce na rok 2010
27.1.9 snížení správního poplatku na 20,00 Kč za 1 výpis z bod. hod. řidiče
27.1.10 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Obcí Sazovice
týkající se pozemku p.č. 342, k.ú. Tečovice, ve vlastnictví obce Tečovice, který
je dotčen stavbou „Sazovice – odkanalizování“
27.1.11 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Obcí Sazovice
týkající se pozemků p.č. 341, 343/l, 343/3, 349/4, 1826, 351/10, 450/32, 1820,
1819/2 k.ú. Tečovice ve vlastnictví Obce Tečovice, které jsou dotčeny stavbou
„Sazovice – odkanalizování“
27.1.12 navýšení příspěvku nově narozeným občánků obce na 1 000,00 Kč
27.1.13 TJ Sokol Tečovice částku 200 000,00 Kč na provoz
27.1.14 TJ Sokol Tečovice částku 20 000,00 Kč na soustředění žáků
27.1.15 TJ Sokol Tečovice částku 20 000,00 Kč na pořádání Kulturního léta
27.1.16 Kulturní komisi OÚ částku 15 000,00 Kč na akci Zlatý tragač
27.1.17 ZŠ a MŠ Tečovice částku 15 000,00 Kč na oslavy založení školy
27.1.18 Hasičům Tečovice částku 20 000,00 Kč na pořádání pouťových zábav
27.1.19 Hasičům Tečovice částku 15 000,00 Kč na pořádání soutěže v has. sportu.
27.2 ZO konstatuje:
27.2.1 ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh
změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Tečovice není v rozporu s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem
řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu
27.3 ZO rozhodlo:
27.3.1 v souladu s ust. § 172 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění zákona č. 413/2005 Sb. o
námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2010.
27.4 ZO vydává:
27.4.1 ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. §
43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č.
500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7
Vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření
obecné povahy č. 1/2010 změnu č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Tečovice
ing. Jaromír Doležal
starosta obce

Pavel Rapant
místostarosta obce

