Výpis usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice konaného dne 16. 12. 2020
Usnesení Z/01/16/2020
ZO schvaluje program jednání 16. zasedání ZO Tečovice:
1) Zahájení
2) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) Rozpočet obce na rok 2021
4) I. úprava střednědobého výhledu na roky 2020–2022
5) Střednědobý výhled obce na roky 2023–2024
6) Různé
7) Diskuse
8) Závěr
Usnesení Z/02/16/2020
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Vojtěch Řiháček a p. Roman Hvězda
Usnesení Z/03/16/2020
ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu p. Ing. Luďka Ondíka a p. Přemysla Zouhara
Usnesení Z/04/16/2020
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2021 v upraveném znění, které je přílohou zápisu z
dnešního zasedání ZO.
Usnesení Z/05/16/2020
ZO schvaluje I. úpravu střednědobého výhledu obce na roky 2020–2022 v upraveném znění,
které je přílohou zápisu z dnešního zasedání ZO.
Usnesení Z/06/16/2020
ZO schvaluje střednědobý výhled obce na roky 2023–2024 v předloženém znění.
Usnesení Z/07/16/2020
Zastupitelstvo obce Tečovice schvaluje:
1) výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Dodávka traktoru kolového 4×4
85-100 kW s čelním nakladačem, sněhové radlice čelní a sypače komunikací závěsného pro
obec Tečovice“, a to společnost Zálesí, a. s., se sídlem Uherskobrodská 119, 763 26
Luhačovice, s nabídkovou cenou 1 695 000,- Kč bez DPH,
Usnesení Z/08/16/2020
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 ze dne 26. 10. 2020 a rozpočtové opatření č. 7 ze
dne 18. 11. 2020, a rozpočtové opatření č. 8 ze dne 10. 12. 2020, které provedl starosta obce.
Usnesení Z/09/16/2020
ZO schvaluje soubor veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací spolkům a organizacím v
obci Tečovice z rozpočtu obce na rok 2021 dle seznamu schválených VPS, který je přílohou
tohoto zápisu, a pověřuje starostu obce jejich podpisem.

Usnesení Z/10/16/2020

ZO schvaluje soubor účetních směrnic obce Tečovice dle seznamu schválených směrnic,
který je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení Z/11/16/2020
ZO schvaluje přílohu č. 1 k článku 4, sazba poplatku, odst. 2, k obecně závazné vyhlášce obce
Tečovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 27. 6. 2016. Sazba poplatku na rok
2021 zůstává ve výši 400,- Kč na obyvatele.
Usnesení Z/12/16/2020
Zastupitelstvo obce Tečovice volí novým předsedou finančního výboru pana Jindřicha
Václavka. Pan František Zívalík zůstává nadále členem finančního výboru.

