
DS: utwbj7t     tel: + 420 518 361 325  www.obecterezin.cz 
 

IČ: 00488461 Č.ú. 2000521841/2010      obec.terezin@seznam.cz 

O b e c   T e r e z í n 

  Terezín 78, 696 14 , Čejč 
 

_____________________________________________________________________________

   

USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva obce Terezín 

konaného dne 23. 6. 2022 v zasedací místnosti OÚ Terezín od 18:00 hod. 

_____________________________________________________________________________ 
 

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

 

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje Dušana Kostihu a Vítězslava Vrbu za ověřovatele 

zápisu. 

 

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo schvaluje navržený program zasedání zastupitelstva obce. 

 

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2021 vč. 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 schvaluje účetní závěrku obce za rok 2021. Účetní závěrka za 

rok 2021 podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace ob-

ce. 
 

Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem v podobě výprosy části veřejného prosto-

ru na parc. č. 381 o výměře 3m²v k.ú. Terezín u Čejče za účelem umístění boxu na 

sběr použitého textilu a zásilkového boxu. 

 

Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. JMK075776/22/ORR o poskytnutí dota-

ce z rozpočtu JMK v rámci dotačního programu Podpora výstavby domů s byty 

zvláštního určení v Jihomoravském kraji pro rok 2022-2023. 

 

Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s vítězným uchazečem VŘ usku-

tečněného na základě nejnižší podané nabídky, na vyhotovení Projektové doku-

mentace na výstavbu bytů zvláštního určení. 

 

Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou odměnu starostovi obce ve smyslu ust. 

§ 76 odst. 1 zákona o obcích ve výši 1,5 násobku nejvyšší odměny, která mu 

v souvislosti s výkonem funkce za měsíc tohoto roku náležela a to za splnění 

mimořádných a zvlášť významných úkolů obce, kterými významně osobně přispěl 

k rozvoji obce Terezín v podobě vypracování a přiznání dotací na celou řadu 

investičních i neinvestičních akcí ve výši přesahující 7 mil. Kč. Odměna bude 

splatná v měsíci srpnu. 

 

Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce schvaluje členství obce Terezín ve spolku Euroregion  

  Pomoraví. 
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Usnesení č.11: Zastupitelstvo obce schvaluje členství obce Terezín v Paktu starostů a primátorů. 

 

 

Usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na akci Návrh územního plánu  

Terezín s vítězem VŘ uskutečněného na základě nejnižší podané nabídky, kte             

rým se stal: zhotovitel IČ: 26234734.                 

 

Usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek spolku CPR Hodonín, z. s., 

na výstavbu denního stacionáře Vlaštovka, který bude splacen ve výši 10000Kč 

do 31. 12. 2022 a ve výši 10000Kč splatného v roce 2023. 

 

 

 

Ing. Antonín Hanák v. r. 

starosta obce 

 


