Výpis usnesení z 6. zasedání ZO dne 27. 5. 2019:
Usnesení Z/01/06/2019
ZO schvaluje program jednání 6. zasedání ZO Tečovice:
1) Zahájení
2) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) Schválení úvěru
4. IV. úprava rozpočtu obce na rok 2019
5) Různé
6) Diskuse
7) Závěr
Usnesení Z/02/06/2019
ZO schvaluje návrhovou komisi pana Přemysla Zouhara a Pavla Horáčka.
Usnesení Z/03/06/2019
ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu p. Pavla Rapanta a p. ing. Josefa Mozgvu.
Usnesení Z/04/06/2019
ZO schvaluje Smlouvu o úvěru č. 0497778159/LCD mezi obcí Tečovice a Českou
spořitelnou a. s. na poskytnutí investičního úvěru na financování dotačního projektu
„Výstavba sociálního bydlení v obci Tečovice“. Výše úvěru je 19 mil. Kč, čerpání úvěru
od podpisu smlouvy do 31. 12. 2019, splatnost dotační části úvěru ve výši 10 900 000,- Kč
do 31. 12. 2020, den konečné splatnosti úvěru je 31. 12. 2023, úroková sazba 3M
pribor+0,09 % p. a., předčasná splátka kdykoliv bez sankcí, zajištění – bez zajištění, a
pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Zároveň Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. Z/07/05/2019 z 5. zasedání ZO konaného
dne 6. 5. 2019.
Usnesení Z/05/06/2019
ZO schvaluje IV. úpravu rozpočtu obce na rok 2019 v předloženém znění.
Usnesení Z/06/06/2019
ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Tečovice ve výši 45 000,00 Kč pro Římskokatolickou farnost Zlín-Malenovice na krytí
výdajů spojených s projektem „Otevřené brány“, přičemž v letech 2019-2021 bude
každoročně poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 15 000,00 Kč, a pověřuje starostu
obce jejím podpisem. ZO zároveň zrušuje usnesení č. Z/05/05/2019 z 5. zasedání ZO
konaného dne 6. 5. 2019.
Usnesení Z/07/06/2019
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 14 000,00 Kč pro ZŠ a MŠ
Tečovice, p. o. obce, jako uvítacího a provozního příspěvku pro 14 žáků prvního ročníku
ZŠ na školní rok 2019/2020.
Usnesení Z/08/06/2019
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 17 000,00 Kč pro ZŠ a MŠ
Tečovice, p. o. obce, na pořádání kulturní akce „Rozloučení se školou“, pořádané dne
21. 6. 2019.

Usnesení Z/09/06/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemku p. č. 2080/4, k. ú. Tečovice o výměře 36
m2 ve vlastnictví paní Marie Ondrové, Tečovice 216, za celkovou cenu 7 200,00 Kč.
Veškeré náklady spojené s tímto převodem uhradí obec Tečovice.
Usnesení Z/10/06/2019
Zastupitelstvo obce Tečovice schvaluje výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku
„Škola Tečovice – odborné učebny“. ZO schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a
rozhodlo o zadání této zakázky společnosti JOPEK Servis, s. r. o., Tečovice 127, 763 02
Zlín 4, za cenu 547 500,00 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem příslušné
smlouvy o dílo.
Usnesení Z/11/06/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě oddělovacího geometrického plánu odkup části
pozemku p. č. 1793/1 o výměře 54 m2 a odkup části pozemku p. č. 1793/22 o výměře 5 m2
od p. Radka Pelze, bytem Tečovice 414, za celkovou kupní cenu 11 800,00 Kč. Veškeré
náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí obec Tečovice.

