Usnesení
Z 19. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice konaného dne 27. 6. 2013
----------------------------------------------------------------------------------------19.1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
19.1.1 program dnešního jednání
19.1.2 návrhovou komisi
19.1.3 ověřovatele dnešního zápisu
19.1.4 I. úpravu rozpočtu obce na rok 2013 v předloženém znění
19.1.5 odkup pozemku p.č. 1793/23, k.ú. Tečovice o výměře 159 m2 od p. Ludmily
Skulové za celkovou cenu 31.800,00 Kč. Náklady spojené s převodem s výjimkou
daně z převodu nemovitostí uhradí Obec Tečovice jako kupující.
19.1.6 Dodatek č. 1/2013 Stanov dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žídelná
19.1.7 Dodatek č. 1 k dohodě o úhradě poněrné části neinvestičních výdajů
Č. 2000100445 mezi Statutárním městem Zlín a Obcí Tečovice.
19.1.8 spolufinancování projektu „Revitalizace centrální části obce Tečovice“ schválené
v rámci ROP NUTS II Střední Morava – Výzva č. 40/2013-2.3.1 Fyzická
revitalizace území, ve výši vlastních zdrojů 1,675.154,50 Kč. Finanční prostředky
budou vyčleněny\ na rok 2014 v rozpočtu obce odPa 3639 Komunální služby a
územní rozvoj jinde nezařazené, položka 6121 – Budovy, haly a stavby.
19.1.9 financování projektu po dobu udržitelnosti. Po dobu 5 let od ukončení projektu
má obec Tečovice zajištěny prostředky na provoz předmětu projektu, financování
bude realizováno z rozpočtu obce, odPa 2212 – Silnice, dále odPa 2219 – Ostatní
záležitosti pozemních komunikací, dále odPa 3421 – Využití volného času dětí a
mládeže, dále odPa 3631 – Veřejné osvětlení a odPa 3745 Péče o vzhled obcí a
veřejnou zeleň.
19.1.10 ukončení členství v SMO
19.1.11 členství v SMS ČR
19.2 Zastupitelstvo obce ruší:
19.2.1 Obecně závaznou vyhlášku č. 13/98 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

19.3 Zastupitelstvo obce pověřuje:
19.3.1 starostu obce ing. Jaromíra Doležala prověřit OZV č. 07/93, OZV č. 10/95,
OZV č. 12/97, OZV č. 15/98 a navrhnout do příštího zasedání ZO postup, jak
bude hrazen příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské
školy a školní družiny, případně navrhnout novelizaci těchto OZV a návrh na zrušení
stávajících obecně závazných vyhlášek
19.3.2 starostu obce ing. Jaromíra Doležala přípravou návrhu OZV na novelizaci OZV
č. 05/91, případně přípravou nové OZV na Chov a držení zvířat v obci Tečovice
19.3.3 starostu obce ing. Jaromíra Doležala přípravou Smlouvy o užívání Kulturní místnosti
za hasičskou zbrojnicí mezi Obcí Tečovice a SDH Tečovice, její konzultaci s SDH a
předložení Návrhu této smlouvy na příštím zasedání ZO
19.4 Zastupitelstvo obce neschvaluje:
19.4.1 odprodej obecního pozemku p.č. 1589/4 o výměře 78 m2 k.ú. Tečovice manželům
Zívalíkovým

19.4.2 doplnění pozemku p.č. 916/208 v k.ú. Tečovice do Návrhu připravovaného
územního plánu obce Tečovice s využitím funkční plochy pro průmyslovou a ostatní
výrobu a nadále zůstává v platnosti usnesení č.6.1.5 z 6. zasedání ZO Tečovice ze
dne 19. 6. 2011 o schválení zadání k územnímu plánu obce Tečovice
19.4.3 příspěvek na provozní náklady pobytového zařízení sociálních služeb Senior
Otrokovice p.o. z důvodu žádosti p. Marie Chudárkové o poskytnutí sociální služby
v tomto zařízení.

Ing. Jaromír Doležal
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