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O b e c   T e r e z í n 

  Terezín 78 , 696 14  
 

_____________________________________________________________________________

   

USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva obce Terezín 

konaného dne 19. 12. 2022 v zasedací místnosti OÚ Terezín od 17:30 hod. 

_____________________________________________________________________________ 
 

Usnesení č.1: Zastupitelstvo obce schvaluje Dana Jurčekovou zapisovatelem zápisu. 

 

Usnesení č.2: Zastupitelstvo obce schvaluje pana Fridricha a pana Skopala za ověřovatele  

 zápisu. 

 

Usnesení č.3: Zastupitelstvo obce  schvaluje program zasedání ve výše uvedeném znění. 

 

Usnesení č.4: Zastupitelstvo obce  schvaluje rozpočet na rok 2023 vč. výše popsaných  

  změn. Příjmy v částce 8 023 200,-Kč, výdaje v částce 7 029 800,-Kč. Financování 

  v částce 993 400,-Kč. 

 

Usnesení č.5: Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled na rok 2024-2026. 

 

Usnesení č.6: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku Obce Terezín  

  č. 2/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, s výší 

  poplatku 850,-Kč, hodnotou 1 ekobodu 4Kč a max. 60% úlevou pro osoby, které 

  se zapojily do Bodového systému. 

 

Usnesení č.7: Zastupitelstvo obce schvaluje nové dodatky ke smlouvám od Skládky  

  Hraničky s.r.o, a to dodatek č.12 o uložení odpadů na skládce a dodatek č.5 o 

   převzetí odpadůna překladiště TKO. 

 

Usnesení č.8: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy č.:HO-014330070126/001-MDP 

  o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za účelem realizace stavby  

  ,,Terezín, příp.k NN, Mančík, K/272“. 

 

Usnesení č.9: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na pořízení územního plánu z výzvy 

  JMK. 

 

Usnesení č.10: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí na JMK. Zejména na veřejné 

    osvětlení, úsporu energií a další dle projektové připravenosti. 

 

Usnesení č.11: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti z dotačního programu MMR pro 

    rok 2023 DT - cestovní ruch. 

 

Usnesení č.12: Zastupitelstvo obce schvaluje podání výpovědi VPS uzavřené dne 8.11.2017 

   za účelem projednávání přestupků podle ustanovení § 60 ods. 2ZOP a přestupků 

   podle zvláštních právních předpisů. 
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Usnesení č.13: Zastupitelstvo obce neschvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 

   o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků. 

 

Usnesení č.14: Zastupitelstvo obce schvaluje pana Karla Dohnala a pana Petra Hanáka jako 

 členy stavební komise. 

 

Usnesení č.15: Zastupitelstvo obce schvaluje paní Adélu Ondrůjovou a pana Ing. Jaroslava 

 Klímu za členy finančního výboru. 

 

Usnesení č.16: Zastupitelstvo obce schvaluje pana Vítězslava Vrbu jako člena kontrolního 

    výboru. 

 

Usnesení č.17: Zastupitelstvo obce schvaluje pana Josefa Skopala jako zástupce obecního 

 úřadu při účasti na valných hromadách. 

 

Usnesení č.18: Zastupitelstvo obce schvaluje pana Romana Fridricha jako zástupce obce při 

   gratulování jubilantům. 

 

 

Usnesení č.19: Zastupitelstvo obce schvaluje pana Josefa Skopala zástupce při oddávání 

  manželských párů. 

 

 

Usnesení č.20: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Diakonie ČCE – středisko BETLÉM 

   o finanční podporu činnosti na provozní náklady související s poskytováním 

   sociálních služeb osobám s těžkým zdravotním postižením v roce 2023   

   ve výši 25 000,- Kč. 

 

Usnesení č.21: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na spolufinancování SS v ORP Hodonín. 

 

Usnesení č.22: Zastupitelstvo obce schvaluje informování o konání zasedání ZO mimo zavedený

    způsob také prostřednictvím místního rozhlasu a facebooku obce Terezín. 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Antonín Hanák v. r. 

starosta obce 


