Výpis usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice konaného dne 14. 4. 2021
Usnesení Z/01/18/2021
ZO schvaluje program jednání 18. zasedání ZO Tečovice.
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Schválení výběru nejvhodnější nabídky – VZMR– výsadba zeleně
4. Schválení výběru nejvhodnější nabídky – VZMR – rekonstrukce bytů dům
čp. 185
5. Různé
6. Diskuse
7. Závěr
Usnesení Z/02/18/2021
ZO schvaluje návrhovou komisi pana Jindřicha Václavka a Ing. Josefa Mozgvu.
Usnesení Z/03/18/2021
ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu pana Mgr. Karla Bártka a Františka Zívalíka.
Usnesení Z/04/18/2021
Zastupitelstvo obce Tečovice schvaluje:
1)
výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou pod názvem:
„Tečovice – Revitalizace zeleně v sídle“, kterým je společnost KAVYL, spol. s r.o., se sídlem
čp. 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358, sp. zn. C 13954, vedená u Krajského soudu v Brně, s
nabídkovou cenou 719 887,76 Kč bez DPH,
2)
pořadí hodnocených nabídek:
1. pořadí – KAVYL, spol. s r.o., čp. 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358.
Nabídková cena 719 887,76 Kč bez DPH,
2. pořadí – NA MLATEVNI s.r.o., Štefánikova 698, 686 01 Uh. Hradiště, IČ 06871798.
Nabídková cena 726 069,77 Kč bez DPH,
3)
uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, přičemž podepsáním smlouvy o dílo
pověřuje Ing. Jaromíra Doležala, starostu obce.
Usnesení Z/05/18/2021
Zastupitelstvo obce Tečovice
Schvaluje:
1)
výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Obecní dům čp. 185, parc. č. st. 224 –
SO 01 stavební úpravy“, kterým je společnost JOPEK Servis, s r.o., se sídlem čp. 127, 763 02
Tečovice, IČ 01583573, sp. zn. C 78700, vedená u Krajského soudu v Brně, s nabídkovou
cenou 3 500 730,00 Kč bez DPH,
2)
pořadí hodnocených nabídek:
1. pořadí: JOPEK Servis, s.r.o., čp. 127, 763 02 Tečovice, IČ 01583573.
Nabídková cena 3 500 730,00 Kč bez DPH,
2. pořadí: CENTRING spol. s r.o., Tečovská 1052, Malenovice, 763 02 Zlín, IČ 44005458.
Nabídková cena 4 252 987,22 Kč bez DPH,
3)

uzavření smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 s vybraným dodavatelem, přičemž podepsáním
smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 pověřuje Ing. Jaromíra Doležala, starostu obce.
Usnesení Z/06/18/2021
Zastupitelstvo obce souhlasí s investičním záměrem pro akci „Tečovice – obecní dům,
Tečovice čp. 185“, který bude předložen jako příloha žádosti o dotaci, výzva MF ČR VPS223-3-2021, podprogram 298D2230 – Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury.
Usnesení Z/07/18/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje způsob pronajímání bytových jednotek, vymezení okruhu
žadatelů o byt v rámci investičního záměru „Tečovice – obecní dům, Tečovice čp. 185“.
Usnesení Z/08/18/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu, na základě které budou pronajímány bytové
jednotky v rámci investičního záměru „Tečovice – obecní dům, Tečovice čp. 185.
Usnesení Z/09/18/2021
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2021 ze dne 2. 3. 2021, které provedl starosta
obce.
Usnesení Z/10/18/2021
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021 v předloženém znění.
Usnesení Z/11/18/2021
ZO Tečovice schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 2899, k. ú. Tečovice, o výměře
cca 29 m2 p. xxxxxxxx xxxxxxxxx za jednotkovou cenu 200,00 Kč/m2.
Kupující zajistí na své náklady vyhotovení oddělovacího geometrického plánu, z něhož vyjde
přesná výměra oddělovaného pozemku. Kupující zajistí na své náklady sepsání návrhu kupní
smlouvy a uhradí všechny další náklady s pojené s převodem včetně vložení do KN.
Usnesení Z/12/18/2021
ZO Tečovice schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 678/4, k. ú. Tečovice, o výměře 81 m2
a části obecního pozemku p. č. 666 o výměře 33 m2, oddělené na základě geometrického
plánu manželů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za celkovou cenu za oba pozemky 4 800,00
Kč. Kupující zajistí na své náklady vyhotovení oddělovacího geometrického plánu a sepsání
návrhu kupní smlouvy a uhradí všechny další náklady spojené s převodem včetně vložení do
KN.
Usnesení Z/13/18/2021
ZO Tečovice schvaluje odkoupení pozemku p. č. 1814/3, k. ú. Tečovice, o výměře 24 m2 za
jednotkovou cenu 200,00 Kč/m2, celková kupní cena je 4 800,00 Kč. Veškeré náklady spojené
s převodem uhradí obec Tečovice.

