Usnesení
Z 23. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice konaného dne 27. 11. 2009
-----------------------------------------------------------------------------------------23.1 ZO schvaluje:
23.1.l program dnešního jednání
23.1.2 návrhovou komisi
23.1.3 ověřovatele zápisu
23.1.4 III. Úpravu rozpočtu obce Tečovice na rok 2009
23.1.5 v souladu s ust. §6 odst. 5 písm. a), § 55 odst. 2 a § 46 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
žádost o změnu č. 10 ÚPN SÚ Tečovice na základě žádosti p. Moniky
Baťkové, fa AUTOSKLO BATĚK s.r.o. Tečovice 371 763 02 Zlín,
DIČ CZ25507338. Lokalita západně od obce v bývalém areálu zem.
družstva, změna z ploch výrobní a provozní objekty a plochy drobné a nezávadné
výroby a služeb na plochy průmyslové a ostatní výroby. Dále schvaluje, že
úhradu nákladů spojených se zpracováním změny č. 10 ÚPN SÚ Tečovice
v souladu s ust. § 45 odst. 4 uhradí Obec Tečovice.
23.1.6 poskytnutí částky do 450 000,00 Kč z rozpočtu Obce Tečovice pro rok
2010 na dofinancování pořízení Dopravního automobilu pro přepravu
zásahové jednotky, určené pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce
Tečovice JPO V. se sídlem v Tečovicích
23.1.7 navýšení fin. prostředků ZŠ a MŠ Tečovice na nákup škrabky, ohřívací lázně,
a dovybavení kuchyně o celkovou částku 50 000,00 Kč
Tato částka bude čerpána z 6113 6121. (dodatek k III. zm. rozpočtu obce 2009)
23.1.8 Nákup plavenek pro ZŠ a MŠ Tečovice 130 ks za celkovou cenu 13 000,00 Kč
-„pro Hasiče Tečovice 30 ks za celkovou cenu 3 000,00 Kč
-„pro TJ Sokol Tečovice 60 ks za celkovou cenu
6 000,00 Kč
23.1.9 čerpání fin. prostředků na plavenky ve výši 22 000,00 Kč z 6113 6121.
(další změna ve III.změně rozpočtu obce 2009)
23.2
ZO bere na vědomí:
23.2.1 informaci fy SolarGlobal vybudovat fotovoltaickou elektrárnu na k ú Tečovice
23.3
ZO ukládá:
23.3.1 ing. Jaromíru Doležalovi, starostovi obce, požádat MMZL, ÚHA, středisko
územního plánování o pořízení změny č. 10 ÚPN SÚ Tečovice

Ing. Jaromír Doležal
Starosta obce

Pavel Rapant
místo starosta obce

