Výpis Usnesení z 5. zasedání ZO Tečovice konaného dne 6. 5. 2019
Usnesení Z/01/05/2019
ZO schvaluje program jednání 5. zasedání ZO Tečovice:
1) Zahájení
2) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) Směrnice pro zadávání VZMR
4. Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace
5) III. úprava rozpočtu obce na rok 2019
6) Různé
7) Diskuse
8) Závěr
Usnesení Z/02/05/2019
ZO schvaluje návrhovou komisi pana Pavla Rapanta a Romana Hvězdu.
Usnesení Z/03/05/2019
ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu p. Vojtěcha Řiháčka a p. Františka Zívalíka.
Usnesení Z/04/05/2019
ZO schvaluje Směrnici pro zadávání VZMR ve změněném znění, kde bod 5.3 zní takto:
Starosta informuje zastupitelstvo o zadaných zakázkách v hodnotě nad 100 000,00 Kč
bez DPH ústně, zpravidla zpětně na nejbližším zasedání zastupitelstva obce. Účinnost
směrnice je ode dne přijetí usnesení.
Usnesení Z/05/05/2019
ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Tečovice ve výši 15 000,00 Kč pro Římskokatolickou farnost Zlín-Malenovice na krytí
výdajů spojených s projektem „Otevřené brány 2019“ a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Usnesení Z/06/05/2019
ZO schvaluje III. úpravu rozpočtu obce v předloženém znění.
Usnesení Z/07/05/2019
ZO schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny, a. s., na poskytnutí investičního úvěru
na předfinancování dotačního projektu „Výstavba sociálního bydlení v obci Tečovice“.
Výše úvěru je 11 mil. Kč, čerpání úvěru od podpisu smlouvy do 31. 12. 2019, splatnost
úvěru je do 30. 6. 2020, úroková sazba 3M pribor+0,09 % p. a., předčasná splátka
kdykoliv bez sankcí, zajištění – bez zajištění zástavou nemovitostí.
Zároveň pověřuje starostu obce ing. Doležala podpisem příslušné úvěrové smlouvy.
Usnesení Z/08/05/2019
ZO schvaluje udělení neomezené plné moci společnosti Jižní vodárenská, a.s.,
k zastupování obce při výkonu akcionářských práv obce vyplývajících z vlastnictví 2 040
ks zaknihovaných akcií na jméno společnosti „Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.“
k výkonu práva účastnit se veškerých valných hromad společnosti konaných v roce
2019, včetně práva zúčastnit se valné hromady společnosti dne 16. května 2019, k
výkonu práva na této valné hromadě společnosti dle své vlastní vůle přijímat rozhodnutí
a hlasovat, jakož i k výkonu práva podávat návrhy a připomínky na takových valných
hromadách a pověřuje starostu obce podpisem plné moci.

Usnesení Z/09/05/2019
ZO schvaluje nezaplacení smluvní pokuty dle výzvy Jižní vodárenské, a. s., ze dne 10.
dubna 2019, doručené obci dne 12. dubna 2019 datovou schránkou, na Smluvní pokutu
ve výši 424 300,00 Kč a smluvního úroku ve výši 15 % p. a. z částky 326 400,00 Kč od 29.
6. 2018 do dne zaplacení a starostovi obce ukládá zajistit obranu proti uplatněnému
nároku.
Usnesení Z/10/05/2019
Zastupitelstvo obce Tečovice neschvaluje odprodej části obecního pozemku p. č. 1847/2
o výměře cca 147 m2 před domem č. p. 27 v Tečovicích, a to z důvodu, že tento pozemek
plní funkci veřejného prostranství, a také z důvodu, že jsou v něm uloženy různé
inženýrské sítě.
Usnesení Z/11/05/2019
Zastupitelstvo obce Tečovice neschvaluje odprodej části obecního pozemku p. č. 2080/3
o výměře cca 40 m2 před domem č. p. 360 v Tečovicích, a to z důvodu, že tento pozemek
plní funkci veřejného prostranství, a také z důvodu, že jsou v něm uloženy různé
inženýrské sítě.

