
Výpis z usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice ze dne 29. 1. 2020 
 

Usnesení Z/01/12/2020 

ZO schvaluje program jednání 12. zasedání ZO Tečovice: 

1) Zahájení 

2) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

3) Schválení výběru nejvhodnější nabídky VZ MR 

4) 1. úprava rozpočtu obce na rok 2020 

5) Různé 

6) Diskuse 

7) Závěr  

 

Usnesení Z/02/12/2020 

ZO schvaluje návrhovou komisi pana Petra Kučerku a pana Jindřicha Václavka. 

Usnesení Z/03/12/2020 

ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu pana Pavla Rapanta a pana Romana Hvězdu. 

 

Usnesení Z/04/12/2020  

ZO schvaluje výsledek jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na služby: 

„Krajinná zeleň Tečovice“ a schvaluje vítěze výběrového řízení, a to společnost KAVYL, 

spol. s r. o., se sídlem Mohelno 563, 675 75 Mohelno, která nabídla nejnižší cenu, a to 

1 947 998,60 Kč bez DPH. ZO zároveň pověřuje starostu obce k vydání rozhodnutí 

zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo 

s vítězným uchazečem.  

 

Usnesení Z/05/12/2020 

ZO schvaluje profinancování realizační části projektu z rozpočtu obce ve výši  

2 357 078,31 Kč vč. DPH, z toho spolufinancování realizační části z rozpočtu obce Tečovice 

ve výši 353 561,75 Kč vč. DPH. 

 

Usnesení Z/06/12/2020 

ZO schvaluje I. úpravu rozpočtu obce na rok 2020 v předloženém znění.  

 

Usnesení Z/07/12/2020 

ZO schvaluje soubor veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací spolkům a organizacím 

v obci Tečovice z rozpočtu obce na rok 2020 dle seznamu schválených VPS, který je přílohou 

č. 4 tohoto zápisu, a pověřuje starostu obce jejich podpisem. 

 

Usnesení Z/08/12/2020 

ZO schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 2084/8, k. ú. Tečovice, o výměře 59 m
2
 za 

částku 11 800,00 Kč panu xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx. 

ZO schvaluje nákup pozemku ve vlastnictví pana xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, 

pozemku p. č. 1800/42 o výměře 53 m
2
 za cenu 200,00 Kč/m

2
, celková částka 10 600,00 Kč. 

Veškeré náklady hradí kupující.  

 

Usnesení Z/09/12/2020 

ZO schvaluje zakoupení 85 ks permanentních vstupenek do bazénu v budově rehabilitace pro 

žáky ZŠ a MŠ Tečovice a žáky TJ Sokol Tečovice za jednotkovou cenu 250,00 

Kč/pernamentka. Celková kupní cena za 85 ks permanentek činí 21 250,00 Kč. 


