
 

 Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice konaného dne 

2.3.2016 
 

Usnesení Z/01/08/2016 

ZO schvaluje program dnešního jednání v předloženém znění, beze změn. 

 

Usnesení Z/02/08/2016 

ZO schvaluje návrhovou komisi p. MVDr. Kristinu Vrlovou a Mgr. Martu Miklovou. 

 

Usnesení Z/03/08/2016 

ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu p.  Pavla Rapanta  a  Přemysla Zouhara. 

 

Usnesení Z/04/08/2016 

ZO schvaluje odkup následujících pozemků v k.ú. Tečovice od soukromých vlastníků 

z důvodů realizace stavební akce „Komunikace Vývozek“ 

1)pozemku p.č. 1793/12 o výměře 10 m2 od vlastníka p.Jaroslava Kubíka ,Životice u 

Nového Jičína 145 

2) pozemku p.č.1793/13 o výměře 16 m2 od vlastníka p.Ivana Paly,Tečovice 60 

3) pozemku p.č.1793/14 o výměře 21 m2 od vlastníka p. Jany Vávrové,Mánesova 

6712,Otrokovice 

4) pozemku p.č. 1793/15 o výměře 21 m2 od spoluvlastníků p.Matouše Vykoukala,Letců 

741/2,Olomouc Neředín a p.Richarda Vykoukala,Lhotka 38 

5)pozemku p.č.1793/17 o výměře 42 m2 od vlastníka p.Vojtěcha Chytila,Tečovice 326 

6)pozemku p.č. 1793/16 o výměře 65 m2 od spoluvlastníků p. MUDr.Jaroslavy  

Jechové,Benediktýnská 688/6,Praha a p. Ing.Dominiky Turčaniové,Černomořská 

454/12, Praha  

7)pozemku p.č.1793/18 o výměře 205 m2 od spoluvlastníků p.Ing.Vladimíra 

Zeliny,Tečovice 314 a p.Lidmily Zelinové,Tečovice 314 

8)pozemku p.č.1793/19 o výměře 100 m2 od p. Aloise Vykoukala,Tečovice 129 

9)část pozemku p.č. 1302/1 o výměře 1 m2 od p. Aloise Vykoukala,Tečovice 129 

10)pozemku p.č.1793/20 o výměře 98 m2 od spoluvlastníků p. Vojtěcha 

Řiháčka,Tečovice 61 a p. Jaromíra Řiháčka, Tečovice 345 

11)část pozemku p.č.1793/21 o výměře 50 m2 od p. Radka Pelze,Tečovice 414 

12)část pozemku p.č. 1793/22 o výměře 7 m2 od p. Radka Pelze,Tečovice 414 

13)část pozemku p.č. 1243/1 o výměře 69 m2 od spoluvlastníků p.Františka 

Janoštíka,Tečovice 324 a p.Ludmily Janoštíkové ,Tečovice 324 



14)část pozemku p.č. 1284/1 o výměře 40 m2 od  p.Josefa Kučerky,Tečovice 405 

15)část pozemku p.č. 1277/1 o výměře 23 m2 od p.Josefa Kučerky,Tečovice 405                                                          

16)část pozemku p.č.1285/1 o výměře 102 m2 od spoluvlastníků p.Ing.Karla 

Hostaše,Tečovice 410 a p.Karly Hostašové,Tečovice 410                                                                                                

17) část pozemku p.č.1290/3 o výměře 83 m2 od spoluvlastníků p.Ing.Karla 

Hostaše,Tečovice 410 a p.Karly Hostašové,Tečovice 410 

ZO schvaluje odkup všech výše uvedených pozemků a oddělených částí pozemků za 

jednotnou cenu 200,- Kč/m2 a  uhrazení všech nákladů spojených s převodem 

nemovitostí.                                                                       

ZO schvaluje geometrický plán 867-21/2016   s vyznačením oddělovaných částí 

pozemků, kterých se týká výše uvedený odkup pozemků. 

 

 

Ing. Jaromír Doležal 

Starosta obce 


