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O b e c   T e r e z í n 

  Terezín 78, 696 14 , Čejč  
   

 

USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva obce Terezín 

konaného dne 15. 4. 2021 v zasedací místnosti OÚ Terezín od 18:00 hod. 
 

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem zápisu paní Danu Jurčekovou 

počtem všech platných hlasů. 

 

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje Dušana Kostihu a Adélu Ondrůjovou za 

ověřovatele zápisu, počtem všech platných hlasů. 
 

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání počtem všech platných 

hlasů. 

 

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci na zajištění vybraných sociálních služeb v 

ORP Hodonín v roce 2021 ve výši 41994Kč počtem všech platných hlasů. 

 

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Terezín schvaluje investiční záměr na akci ,,Terezín-vybavení 

nájemních bytů“ a podání žádosti o dotaci z Programu MF ČR 29822 

(podprogram 298D2230 - Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální 

infrastruktury pro rok 2021). 

 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce Terezín prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na          

  dofinancování projektu ,,Terezín – vybavení nájemních bytů“. 

 

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce Terezín tímto usnesením stanovuje výši nájemného v bytech 

dotčených realizací projektu na ,,65Kč/m2/měsíc + % míry inflace stanovené 

ČSÚ v daném roce. Výše nájemného byla stanovena na základě průzkumu výše 

nájemného v okolních obcích podobné velikosti jako obec Terezín.  

 

Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Terezín tímto usnesením dále specifikuje okruh žadatelů o  

obecní bydlení na mladé rodiny s dětmi, mladé páry, svobodné matky a občany 

důchodového věku. Výběr žadatele bude posuzován na základě výběrových 

kritérií stanovených radou obce, kdy budou upřednostněni: 1. občané obce 

Terezín, 2. občané ze spádových oblastí, 3. občané z regionu. 

 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce Terezín ve smyslu § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006  

  Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, za použití § 47 odst. 5 stavebního zákona schvaluje zadání Územního  

plánu Terezín (s prvky regulačního plánu) v předloženém znění. 
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Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy č. 1040017873/003 o smlouvě  

    budoucí o zřízení věcného břemene za účelem realizace stavby „Terezín u Čejče,  

    úprava NN, Leblochová“. 

 

Usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Terezín schvaluje přípravu podkladů k majetku pro možnost

    jasného rozhodnutí k pozemku, na kterém leží komunikace u trati. 

 

 

 

 

 

Ing. Antonín Hanák  

starosta obce 


