
                                         Usnesení  

z 18. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice dne 30.3. 2009  

 
 

18.1    Zastupitelstvo obce  schvaluje: 

 

 

18.1.1 Program jednání 18. zasedání ZO dne 30.3.2009 

 

18.1.2    Návrhovou komisi ve složení mgr.M Frdlík, J. Václavek  

              a ověřovatele zápisu V. Řiháčka a B. Stokláska 

18.1.3.   Závěrečný účet obce za rok 2008 

 

18.1.4    Rozpočet obce na rok 2009 v předloženém znění 

18.1.5    „Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace“ a zároveň schvaluje uvolnění 

              prostředků z rozpočtu obce Tečovice pro dotační titul na rozšíření místa 

             CZECH POINT na Obecním úřadě v max. výši 10 281,00 Kč, tj.15% celkové 

             Částky 

18.1.6  Pro firmu MDP GEO, s.r.o., IČO 25588303 souhlas se zřízením věcného břemene 

                   za úplatu na pozemku 1814/1 ve vlastnictví obce, zapsán v KÚ Tečovice na LV č.   

             10001. 

       Na uvedeném pozemku bude realizováno energetické zařízení pod názvem, 

       Tečovice, příp. DO 50m, Tomeček(kabelová přípojka). 

       Pro firmu MDP GEO, s.r.o. IČO 25588303 souhlas se zřízením věcného břemene 

       za úplatu na pozemcích st. 224, 1032/2, 1034, 1067/1, 1244/1, 1803/1, 1837     

       zapsané v kú Tečovice na LV č. 10001.  

       Na uvedeném pozemku bude realizováno energetické zařízení pod názvem 

       „Tečovice 185 OU – úprava VV NN“. 

18.1.7  Odprodej obecního pozemku v KÚ Tečovice zapsaného na LV 10001 č.710/28 o   

             výměře 72 m2 za cenu 100 Kč/m2 a pozemek 980/40 o výměře 13 m2 za cenu   

            100 Kč/m2 paní Danuši Kudrové bytem Nevanova 1032/24, 163 00 Praha 6-Řepy.   

             na základě předložené žádosti ze dne 18.11.2008. 

       Veškeré vzniklé náklady s prodejem hradí nabyvatel. 

18.1.8         Odprodej obecního pozemku v KÚ Tečovice zapsaného na LV 10001 č.710/25 o   

                   výměře 49 m2 za cenu 100 Kč/m2 paní Iloně Pospíšilové bytem Tečovice 350, 

       763 02 Zlín na základě žádosti ze dne 18.11.2008. 

       Veškeré vzniklé náklady s prodejem hradí nabyvatel.  

 

18.2. Zastupitelstvo  obce pověřuje: 
 

18.2.1   Radu obce možností přesunu finančních částek v rozpočtu obce v rámci jednotlivých   

              položek v jednom oddílu a paragrafu do částky 50 000 Kč. 

18.3.    Zastupitelstvo bere na vědomí: 

18.3.1  Výrok auditora,  při přezkoumání účetnictví za rok 2008 nebyly zjištěny nedostatky. 

 

 

 

Ing. Jaromír Doležal                                Pavel Rapant 

Starosta obce                                        místostarosta obce 

 


