
 
                                         U s n e s e n í 
Z 11. zasedání zastupitelstva obce Tečovice konaného dne 15. 6. 2012  
-----------------------------------------------------------------------------------------     
11.1      Zastupitelstvo obce schvaluje: 
11.1.1.  program dnešního jednání 
11.1.2   návrhovou komisi 
11.1.3   ověřovatele zápisu 
 
11.1.4   prodej obecního pozemku p.č. 106/2 Markovi a Marcele Juřicovým  
             za cenu 1 000,00 Kč za 1 m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem 
             pozemku hradí kupující s výjimkou daně z převodu nemovitostí 
 
11.1.5   nákup lesního pozemku p.č. 2361, k.ú Tečovice od Lesy České republiky,  
             s.p. za cenu 11500,00 Kč a úhradu nákladů spojených s převodem.  
 
11.1.6.1 – změnu v návrhu územního plánu – zmenšit plochu pro bydlení BI 9 –  
                 plocha bude ze severní strany ohraničena komunikací p.č. 2554 a ze 
                 západní strany ukončena parcelou p.č.973/3. Také dojde k vypuštění 
                 plochy infrastruktury TE 48 
11.1.6.2 – změnu v návrhu územního plánu – změna trasy navržené kanalizace  
                 ze Zlína – Lhotky – zrušit stávající trasu podél potoka, která nejde 
                 realizovat. Nově navrženou trasu vést po pozemcích p.č. 2847, 1632/1, 
                 1632/6, 1632/7, na pozemku 1734/1 bude navržená trasa končit napojením 
                 na stávající splaškovou kanalizaci obce Tečovice  
11.1.6.3 – změnu v návrhu územního plánu – změnit plochu krajinné zeleně K 118 na  
                 plochu pro zřízení obecní kompostárny a likvidace bio odpadů. 
 
11.1.7 podání žádosti o dotaci, na revitalizaci středu obce, do Regionálního operačního  
            programu Střední Moravy, Výzva 32/2012   2.3.1 Fyzická revitalizace území. 
 
11.1.8 spolufinancování projektu ve výši 30 % uznatelných nákladů projektu a 
           souhlasí s realizací celého projektu. Předpokládané spolufinancování projektu 
           revitalizace středu obce bude ve výši 3 mil. Kč.     
11.1.9 podmínky souhlasu obce s umístěním stavby Kanalizace Lhotka pro potřeby 
           Územního rozhodnutí a stavebního povolení: 
11.1.9.1 navržená trasa kanalizace včetně napojení na stávající kanalizaci bude 
              zapracována do Nového územního plánu obce Tečovice  
11.1.9.2 v části stavby procházející lokalitou pro bytovou výstavbu, konkrétně na 
              p.č. 1632/1, 1632/6, 1632/7 a 1734/1 bude provedena stoka jako gravitační 
              v celkové délce cca 93 m průřezu DN 300 mm 
11.1.9.3 navrženou kanalizací budou přiváděny pouze splaškové vody, nemůže být 
              koncipována jako jednotná kanalizace, přivádějící i vody dešťové 
11.1.9.4 Obec Tečovice si nadále na základě usnesení ZO Tečovice č.7.1.7 nárokuje 
              finanční vyrovnání ze strany Statutárního města Zlína. 
11.1.10 smlouvu č. 10079131 o poskytnutí podpory ze státního fondu životního  
             prostředí ČR mezi fondem a Mikroregionem Žídelná o poskytnutí dotace ve  
             výši 166 353,35 Kč na akci „Protipovodňová   opatření pro obce 
             mikroregionu Žídelná“  
 



                                           - 2 -  
 

 
11.2     Zastupitelstvo obce pověřuje: 
 
11.2.1  starostu obce ing. Jaromíra Doležala, podpisem Kupní smlouvy na převod 
            Vlastnického práva, týkajícího se převodu pozemku p.č. 2361, k.ú. Tečovice 
 
11.2.2  starostu obce ing. Jaromíra Doležala, přípravou a zajištěním realizace celého 
             projektu Revitalizace středu obce a zajištěním projektu po dobu udržitelnosti.    
             po dobu 5 let má obec zajištěny prostředky na provoz předmětu projektu. 
 
 
  
 
11.3     Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
 
11.3.1  změnu v návrhu územního plánu obce, změnu plochy S směrem k Loukám, 
            z plochy smíšené nezastavěné na plochu bydlení 
 
 
 
11.4    Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
11.4.1  - 2 varianty řešení místní komunikace za Humny II po povolení výstavby  
            oplocení manž. Baluskových u jejich RD 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Ing. Jaromír Doležal                                           Pavel Rapant 
Starosta obce                                                   místostarosta obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


