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USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Terezín 

konaného dne 24. 6. 2020 v zasedací místnosti OÚ Terezín od 18:00 hod. 

 

Usnesení č. 1: ZO Terezín schvaluje zapisovatelem zápisu Ing. Zuzanu Pavkovou. 

 

Usnesení č. 2: ZO Terezín schvaluje Zlatu Dohnalovou a Ludmilu Esterkovou ověřovatelem 

zápisu. 

 

Usnesení č. 3: ZO Terezín schvaluje navržený program zasedání. 

 

Usnesení č. 4: ZO Terezín schvaluje 10 ti denní lhůtu od konání ZO pro zaslání zápisů ze 

zasedání zastupitelstva obce všem zastupitelům na jejich e-mail a zveřejňování 

jednotlivých usnesení zastupitelstva obce na webu obce tak, aby nedošlo ke 

zneužití osobních údajů. 

 

Usnesení č. 5: ZO Terezín schvaluje s výhradou Závěrečný účet obce za rok 2019 včetně příloh a 

souhlasí s celoročním hospodařením obce Terezín, která provede opatření 

potřebná k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při celoročním přezkoumání 

hospodaření obce auditorem. 

 

Usnesení č. 6: ZO Terezín schvaluje bez výhrad Účetní závěrku obce za rok 2019. 

 

Usnesení č. 7: ZO Terezín schvaluje Smlouvu č. 1030057153 o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene ve prospěch firmy E.ON Distribuce, a. s., na parcele č. 1270 

v rámci stavby přípojky kNN, Kubištová.  

 

Usnesení č. 8: ZO Terezín schvaluje pronájem místnosti na kulturním domě na základě 

zveřejněného záměru o pronájmu nebytových prostor ze dne 3. 2. 2020 jediným 

žadatelům manželům Leblochovým za nabídnutou cenu 40 Kč/m2 na dobu 

minimálně 1 roku na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce. 

 

Usnesení č. 9: ZO Terezín schvaluje Smlouvu o spolupráci s obcí Blatničkou za účelem 

vyhledání nejvhodnějšího dodavatele plynu do 31. 12. 2021. 

 

Usnesení č. 10:ZO Terezín schvaluje uzavření Dohody o narovnání s paní Kateřinou Klaškovou 

ve výši náhrady 25.000,-- Kč za špatně vypočtené nájemné bytové jednotky 

v půdní vestavbě obecního úřadu. 

 

 

 

 

Ing. Antonín Hanák  

starosta obce 


