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USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva obce Terezín 

konaného dne 24. 6. 2021 v zasedací místnosti OÚ Terezín od 18:00 hod. 
 

 

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e  zapisovatelem zápisu paní Danu         

Jurčekovou  počtem všech platných hlasů. 

 

 

Usnesení č.2: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e  Bc. Vítězslav Vrba a Roman   Fridrich za              

ověřovatele zápisu, počtem všech platných hlasů. 

. 
 

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e  navržený program zasedání počtem všech 

platných hlasů. 

 

 

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2020 včetně všech 

příloh a souhlasí s celoročním hospodařením obce Terezín s výhradou. Obec 

provede opatření potřebná k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při celoročním 

přezkoumání hospodaření obce. 

 

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e  účetní závěrku obce za rok 2020. Účetní závěrka 

za rok 2020 podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace 

obce. 

                     

  

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o zřízení sídla na adrese Terezín č. p. 91 

  Spolku Terezínských vinařů, z. s., počtem všech platných hlasů. 

 

 

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci se Sdružením měst

    a obcí východní Moravy projektu s názvem ,,Zvýšení materiálového využití 

    odpadů v obcích Jihomoravského kraje IV“. 

Usnesení č. 8:  Zastupitelstvo obce schvaluje investiční záměr na akci ,,Řešení separovaných 

odpadů v obci Terezín – dodávky“. 

 

 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce schvaluje investiční záměr na akci ,,Řešení separovaných   

              odpadů v obci Terezín“. 
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Usnesení č.10: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č.                        

JMK070177/21/ORR na realizaci akce ,,Ve sklepních uličkách se neztratíš“ 

v rámci dotačního programu Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a 

zelinářství v Jihomoravském kraji pro rok 2021. 

 

 

Usnesení č. 11:  Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č.   

    JMK070593/21/ORR na akci ,,Úprava 1. np budovy obecního úřadu“ v rámci 

Dotačního programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok      

2021. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Antonín Hanák  

starosta obce 


