Výpis usnesení ze zápisu
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice konaného dne 25. 6. 2018
Usnesení Z/01/21/2018
ZO schvaluje program jednání 21. zasedání ZO Tečovice:
1) Zahájení
2) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) II. úprava rozpočtu obce na rok 2018
4) Závěrečný účet obce a účetní závěrka obce Tečovice za rok 2017
5) Různé
6) Diskuse
7) Závěr
Usnesení Z/02/21/2018
ZO schvaluje návrhovou komisi Ing. Luděk Ondík a Přemysl Zouhar.
Usnesení Z/03/21/2018
ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu p. František Zívalík p. Roman Hvězda.
Usnesení Z/04/21/2018
ZO schvaluje II. úpravu rozpočtu obce na rok 2018 v předloženém znění.
Usnesení Z/05/21/2018
ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 v předloženém znění bez výhrad.
Usnesení Z/06/21/2018
ZO schvaluje účetní závěrku obce Tečovice za rok 2017 včetně účetních výkazů, zprávy o
přezkumu hospodaření obce, účetních výkazů p. o. obce, inventarizační zprávy a doplňujících
informací bez výhrad.
Usnesení Z/07/21/2018
ZO Tečovice schvaluje paní Marii Chrastinovou, nar. 6. 11. 1957, bytem Tečovice 57, jako
přísedícího soudce u Okresního soudu ve Zlíně na další čtyřleté volební období.
Usnesení Z/08/21/2018
ZO schvaluje poskytnutí uvítacího a provozního příspěvku pro ZŠ a MŠ Tečovice ve výši
17 000,00 Kč na nákup školních pomůcek pro 17 žáků prvního ročníku ZŠ ve školním roce
2018/2019.
Usnesení Z/09/21/2018
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku pro ZŠ a MŠ Tečovice ve výši 16 000,00 Kč na pořádání
akce s názvem Rozloučení se školou, konané dne 22. 6. 2018.
Usnesení Z/10/21/2018
ZO schvaluje odkup pozemku p. č. 1800/23, k. ú. Tečovice, o výměře 135 m2 od Ing.
Radomíra Mudříka, bytem Tečovice 285, za celkovou kupní cenu 27 000,00 Kč a pověřuje
starostu obce Ing. Jaromíra Doležala podpisem kupní smlouvy za výše uvedených podmínek.
Veškeré náklady spojené s převodem pozemků hradí obec Tečovice.

Usnesení Z/11/21/2018
ZO schvaluje odkup pozemku p. č. 2070/14, k. ú. Tečovice, o výměře 332 m2 od
spoluvlastníků p. Karla Kužely a Anny Kuželové, oba bytem Tečovice 257, za celkovou
kupní cenu ve výši 66 400,00 Kč a pověřuje starostu obce Ing. Jaromíra Doležala podpisem
kupní smlouvy za výše uvedených podmínek. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku
hradí obec Tečovice.
Usnesení Z/12/21/2018
ZO schvaluje smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 mezi obcí
Tečovice a Ing. Annou Martinů, Všemina 97, a pověřuje starostu obce Iing. Jaromíra Doležala
podpisem smlouvy.
Usnesení Z/13/21/2018
ZO schvaluje udělení plné moci společnosti Jižní vodárenská, a. s., k 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 valné hromady společnosti
dne 28. června 2018, 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 této
valné hromadě.

