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USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva obce Terezín 

konaného dne 17. 12. 2020 v zasedací místnosti OÚ Terezín od 18:00 hod. 
 

Usnesení č. 1: ZO Terezín schvaluje Danu Jurčekovou DiS. zapisovatelem zápisu. 

 

Usnesení č. 2: ZO Terezín schvaluje Dušana Kostihu a Romana Fridricha ověřovatelem zápisu. 

 

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

 

Usnesení č. 4: ZO Terezín schvaluje poskytnutí finanční částky dle smlouvy o individuální dotaci,  

  kterou předloží Městu Hodonín na podporu a zajištění sociálních služeb pro rok 2021. 

 

Usnesení č. 5: ZO Terezín schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci výzvy MMR – 

podprogramu 117D8210 pro rok 2021 na vybudování místa aktivního odpočinku 

v realizaci projektu OUTDOOR PARK TEREZÍN v lokálním biocentru Příhony 

B16 v k. ú. Terezín u Čejče. 

 

Usnesení č. 6: ZO Terezín schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci výzvy MMR – pro rok 2021 na 

  realizaci projektu KULTURNÍ DŮM TEREZÍN v k. ú. Terezín u Čejče.  

 

Usnesení č. 7: ZO Terezín schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci výzvy MMR pro rok 2021 na  

  akci TEREZÍN – st. úpravy komunikace u trati v obci Terezín. 

 

Usnesení č. 8:  ZO Terezín schvaluje podání žádosti o dotaci na Hospodaření se srážkovými vodami         

  objektu Kulturní dům č. p. 158 v Obci Terezín na pozemku parc. č. 512, parc. č. 513 a      

   parc. č. 514 v k. ú. Terezín u Čejče.  
Usnesení č. 9:  ZO Terezín schvaluje rozpočet obce na rok 2021.  

 

Usnesení č. 10: ZO Terezín schvaluje střednědobý výhled na r. 2022-2024. 

Usnesení č. 11: ZO Terezín schvaluje zvýšení poplatku za odpad pro rok 2021 na 650Kč. A  

    navýšení hodnoty ekobodu na 7. 
 

Usnesení č. 12: ZO Terezín schvaluje uzavření všech dodatků za účelem navýšení ceny se   

    stávajícími subjekty zajišťujícími sběr a likvidaci odpadů v obci. 

 

Usnesení č. 13: ZO Terezín schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2020, o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů, počtem všech platných hlasů, kterou se ruší 

OZV č. 1/2020. 

 

Usnesení č. 14: ZO Terezín schvaluje realizaci projektu na revitalizaci zeleně v obci s vítězným 

    uchazečem vzešlým z VŘ. 

 

Ing. Antonín Hanák  

starosta obce 


