
Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice 18. 3. 2019 

 

Usnesení Z/01/04/2019 

ZO schvaluje program jednání 4. zasedání ZO Tečovice: 

1) Zahájení 
2) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

3) II. úprava rozpočtu obce na rok 2019  
4) Územní plán obce Tečovice – změna č. 1 

5) Směrnice obce pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

6) Různé 

7) Diskuse 

8) Závěr  
 

Usnesení Z/02/04/2019 

ZO schvaluje návrhovou komisi pana ing. Josefa Mozgvu a Jindřicha Václavka. 
 

Usnesení Z/03/04/2019 

ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu p. Přemysla Zouhara a p. ing. Luďka Ondíka. 
 

Usnesení Z/04/04/2019 

ZO schvaluje II. úpravu rozpočtu obce na rok 2019 v předloženém znění. 
 

Usnesení Z/05/04/2019 

 

Zastupitelstvo obce Tečovice: 

a) konstatuje ověření 
ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(dále jen „Stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů, že Změna č. 1 Územního plánu 
Tečovice není v rozporu: 

- s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 schválenou vládou ČR 
usnesením č. 276 dne 15. 4. 2015 

- se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK) ve znění Aktualizace č. 2,  která 
byla vydána Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 5. 11. 2018 usnesením č. 0454/Z15/18 a 
nabytím účinnosti 27. 11. 2018, 

- se stanovisky dotčených orgánů 

- se stanovisky Krajského úřadu Zlínského kraje 

 

b) rozhodlo 
v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, o námitkách tak, jak je uvedeno v opatření obecné povahy č. 1/2019, kapitola J. 
Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění (strana 25). 
 

c) vydává 
v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, ve smyslu ust. § 43 odst. 4 stavebního 
zákona, §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 
13, a přílohy č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti: 
 

Změnu č. 1 Územního plánu Tečovice jako opatření obecné povahy č. 1/2019 obsahující: 
 



- Přílohu č. 1 – Změnu č. 1 Územního plánu Tečovice – textovou část 
- Přílohu č. 2 – Změnu č. 1 Územního plánu Tečovice – grafickou část 
- Přílohu č. 3 – Změnu č. 1 Územního plánu Tečovice – textovou část odůvodnění 
- Přílohu č. 4 – Textovou část – srovnávací text 
- přílohu č. 5 – Změnu č. 1 Územního plánu Tečovice – grafickou část odůvodnění 
 

Usnesení Z/06/04/2019 

Zastupitelstvo obce pověřuje p. Petra Kučerku dopracováním Směrnice k zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu dle připomínek  
 

Usnesení Z/07/04/2019 

ZO schvaluje další postup při plánovaném prodeji dvorní části objektu č. p. 145 stojící 
na pozemku st. 196, který chce od obce Tečovice odkoupit pan Josef Šustek. 

 

Usnesení Z/08/04/2019 

ZO Tečovice schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 1814/1, k. ú. Tečovice o 
výměře cca 43 m2

 p. Aleši Ingrovi a manželům Olze a Martinovi Prokopovým za 

jednotnou cenu 200,00 Kč/m2. Kupující zajistí na své náklady vyhotovení oddělovacího 
geometrického plánu, z něhož vyjde přesná výměra oddělovaného pozemku. Kupující na 
své náklady zajistí sepsání návrhu Kupní smlouvy a všechny další náklady spojené 
s převodem včetně vložení do KN. 
 

Usnesení Z/09/04/2019 

Zastupitelstvo obce Tečovice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční 
dotace z rozpočtu obce Tečovice mezi obcí Tečovice a Sborem dobrovolných hasičů 
Tečovice na pořádání kulturní akce Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2019 ve výši 10 000,00 

Kč a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 


