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OBEC TETČ~CE
PALACKÉHO 177
66417 TETČICE

66417 Tetčice

Váš dopis čj.:

V Tetčicích dne:
15. července 2013

Naše čj.:
OT 0705/2013

Věc: Žádost o informaci
K žádosti o poskytnutí informací podle zákona 106/1 999 Sb. podané celkem patnácti
žadateli, datované 28.06.201 3, obci doručené 03.07.2013 a zaevidované pod č.j. OT
0663/2013 sdělujeme:
1. Územní rozhodnutí ani stavební povolení neexistují.
2. V příloze dokládáme:
Posouzení dřevěného krovu ZS Tetčice ; dodatek 6.1 ; 07/2013; Ing. Karel
Pinkas; z.č. 01 0/13
3. Stavba vlajkových stožárků na konci ulice Hybešova územní rozhodnutí ani
stavební povolení nevyžaduje.
4. V příloze dokládáme:
a) cena stožárů : Faktura doklad č. 120202 ze dne 28.08.2012
b) montáž zahrnuta v souhrnném dokladu Faktura 6.32 ze dne 02.10.2012
c) cena obnovy stožárů : Faktura doklad č. 130127/2013 ze dne 11.04.2013
d) cena montáže : doklad neexistuje
5. Odkaz ani zápis neexistují.
6. Otázky oprávnění jednotlivých orgánů obce stanoví zákon o obcích.
7. Informace o daňových příjmech obce byly zveřejněny na úřední desce OÚ Tetčice.
za rok 2010 zveřejněny na úřední desce v období od 1. 4. 2011 do 19. 4. 2011
za rok 2011 zveřejněny na úřední desce v období oct 16. 3. 2012 do 23. 5. 2012,
za rok 2012 zveřejněny na úřední desce v období oct 25. 4. 2013 do 18. 6. 2013.
Tyto údaje byly obsaženy v Návrhu Závěrečného účtu Obce Tetčice, který je
povinna obec zveřejnit na úřední desce nejméně 15. dnů před jeho projednáním na
zasedání zastupitelstva obce dle ~ 17, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech v platném znění.
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění byl
Závěrečný účet Obce Tetčice schválen na zasedání zastupitelstva obce Tetčice za
rok2OlOdnel9.4.2011,zarok2oll dne26.6.2012,zarok2ol2dnel8.6.2013.
Informace jsou součástí zápisů, které die ~ 95, zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o
obcích v platném znění je uložen na OU k nahlédnutí v úřední hodiny.
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Za obec

~

starosta obce Tetčice
Přílohy dle textu
Tel/fax.

KB Brno-město

IČO

546411037

32125-641/0100

44947917

Datová schránka
5vua2q2

POSOUZEN‘í IJŘEVĚNEHO KROVU

V

DODATEK C. 1

Datum:

07/2013

Stupeň dokumentace:

PASPORT STÁVAÝĺrIHO STAVU

ZpracovateL:

Ing. KareL Pinkas

Objednat e L

Obec Tetčice

Zakázkové čísLo:

010 13

Místo stavby:

Tetřice

—

Zš TETČ~CE

Posouzení dřevěného krovu

—

ZŠ Tetčice

01/2013

Obsah tohoto dodatku přímo navazuje na závěry již realizovaného průzkumu dřevěné střešní
konstrukce na objektu základní školy v obci Tetčice. Průzkum a následná závěrečná zpráva byly
provedeny v 08/2011. Vzhledem k závažnému stavu nosné konstrukce střechy se v tomto posudku
doporučuje, aby kompletní rekonstrukce krovu byla zahájena nejpozději 30.62012. Z důvodu již
naplánovaných dalších investic Obce se potřebnou rekonstrukci krovu doposud nepodařilo zahájit.
Na základě těchto skutečností byl starostou obce panem Martinem Ambrosem objednán tento
doplňkový průzkum, díky kterému bude rozhodnuto o dalším postupu. Průzkum zároveň podává
zpřesněnou představu o rychlosti narušování dřevní hmoty dřevokaznými škůdci, neboť stav z roku
2011 lze jednoduše porovnat se současným stavem krovu.
Prohlídka krovu byla uskutečněna dne 3.7,2013. Porovnáním současného stavu se situací z roku
2011 bylo zjištěno, že dřevní hmota je i nadále narušována. Potvrzuje se tak jenom fakt, že celková
rekonstrukce krovu je nevyhnutelná. Z časových důvodů však práce nelze zahájit již v období
letošních letních prázdnin, neboť rekonstrukci nelze dokončit do termínu zahájení školního roku
2013—201‘. Opět bylo shledáno, že nejvíce napadenými částmi jsou spodní partie krovu, zejména
potom vazné trámy, a spodní části sloupků. Odstraněním napadených částí průřezů sloupků bylo
zjištěno oslabení až o 30% původní průřezové plochy. Aby byla budova způsobilá k zahájení nového
školního roku, bude nutné provést dočasné statické zajištění dřevěného krovu tak, aby byla
zaručena jeho dostatečná pevnost a stabilita. Vzhledem k významnému oslabení průřezů sloupků a
vazných trámů bude nutné především

vytvořit náhradní podepření vaznic systémem nových

dřevěných sloupků uložených bud‘ přímo na nosné zdivo 1.NP nebo na stávající ocelové nosníky,
kterými je podepřena dřevěná stropní konstrukce. Pokud nebude možné realizovat opření dočasných
sloupků do výše uvedených prvků, bude třeba provést ocelové výměny zajišťující přenos zatížení
do okolních nosných stěn. Dále bude třeba zajistit smykové spojení mezi vzpěrami stojaté stolice
krovu a vazným trámem, neboť čepy vzpěr jsou v mnoha případech velmi narušené. V rámci
dočasného statického zajištění krovu bude nutné toto spojení obnovit dodatečnými spojovacími
prostředky. Uvedeným způsobem bude zajištěna dostatečná stabilita krovu v příčném směru.
V podélném směru je již nyní dostatečná, neboť mezi sloupky a vaznicemi jsou osazeny krátké
pásky, které nevykazují závažné poruchy.
V dalším

kroku

bude

provedena

zjednodušená

projektová

dokumentace

typového

dočasných podpěr, na základě které bude následně krov zajištěn, a to ještě v

provedení

průběhu července a

srpna 2013. S ohledem na skutečnost, že některé podpěry bude třeba řešit operativně vzhledem
k aktuálním

místním

podmínkám,

bude

vypracován
—2—

plán

pravidelných

kontrol

autorizovaným

Posouzení dřevěného krovu

—

07/2013

Zš Tetčice

statikem. Při těchto setkáních bude s prováuěcí firmou diskutován aktuální stav zajišťovacích
prací a bude rozhodováno o dalším postupu prací. Pravidelné prohlídky budou prováděny nejméně
2x týdně.
Možnost provedení navrhovaných dočasných statických úprav krovu je podmíněna řím, že kompletní
výměna nos nů konstrukce krovu bude reatizována nejpozději do 31. 8. 201‘

V Brně dne 07.07.2013

Vypracoval; Ing. Karel Pinkas

T
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FAKTURA daňový dokLad
Dodavatel:

L Objednávk

J

Dod. příkaz:

Obec Tetčice

ČR
DiČ:

28264002

CZ28264002

SpJs.Znač Oddíl C,vložka 57291
Dodatek: OR vedeném KOS Brno

Palackého 177
66417
Tetčice
ČR

iČo: 44947917

KB
43-121669028710100

Datum vystavení:
Datum
Datum splatnosti:
Forma úhrady:

KOMBCZPPXXX
CZ9B 0100 0000 4312 1669 0287

Fakturujeme Vám:

28,08.2012
28.08.2012
11.09.2012 14 d
Převodním př[kazem

.

Název

O

Na základě Vaši objednávky ze dne 09.08.2012
výroba a dodávka ocelových zábran - 2 ks
cena celkem

Rozpis DPH:

FVSK12O2O2fl

Odbérate!:

Tyršova 258
665 01
Rosíce

Banka:
Účet:
SWIFT:
IRAN:

Účetní

Konst.sym 0308

Kovovýroba Marek a syn s.r.o.

iČo:

Var. symboL: 120202

Množství Jedn.

1000

Základ

DPH

Celkem

Zákiadnĺ: 20%

23 980,00

4 796,00

28 776,00

Bez DPH
Celkem

23 980,00

4 796,00

Cena MJ

Celkem

23 980,00

23 98000

Cena celkem:

23 980,00 Kč

DPH Celkem:

4 796,00 Kč

Faktura celkem:

28 776,00 Kč

K úhradě celkem:

28 776,00 Kč
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FtJelinková-546 411 110

KOVOVÝROBA MAREK A SYN, sto
Tyršova 258, Rosíce ti Brna 66501
•

IČ: 262 ci 002
DIČ: CZ20264002

TEL:545411 110,FAX:546411640

Kovovýroba Marek a syn s.r.o.

TeL: +42D 546 411 110

E-maf sekretariat~kovovyrobam

Strana I
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Faktura Č.

K~UMAL
Koumal Jiří
Poskytování technických služeb
Křiby 314, 664 17 Tetčice

Jméno
Adresa
psČ
Telefon
Ičo
DIČ

Obec Tetčice
Palackého 177
66417

mob.: 721 245 735
iČo 12192074
DIČ CZ520703087

Město

Tetčice

44947917

Množ.

Popis

Cena J ks

Faktura za provedené práce v obci
Tetčice. Oprava vozovek, chodníku
a uložení vlajkových stožárů.

I

66 000100 Kč

Číslo účtu
Kód banky

:

2.10.2012
2.10.2012
2.11.2012

Objednávka č.

telefonicky

[~

Vystavil

20%

:

Hotově
Šekem
Kredit, kartou
Běžný účet

PA KTURA
Vystavení
Zdanitel. plněni
Splatnosti

Sazba

Způsob platby

O
O
O

32

Datum

_________________

DPH

13 200,00 Kč

Rozpis DPH:
Základ
6600000Kč
0100 Kč
CELKEM K UHRADÉ

Sazba
20%

Cena vč. DPH

79 200,00 Kč

Daň
132Kč
0,00 Kč
7920000Kč

Q ÄOrĺ
HtGnÁ~a
( KOUMAL

32248641
0100

Razit+kpodpk

1&_

Koumal JIří, poskytováni tecnických služeb
Xřiby 314,66417 Tetčice; mob: 721 245 735
Ičo 12192074 DIčEZ~2g~Qá~~

Živnostenský list

Č.j. MR-OZU,aol,2011/3

Sem vložte dovětek

]

ZQ~/ /Uh&L≠)

FAKTURA č.:130127/2013

STRANA:l
Prodávající:
ICO:28264002

DANOVY DOKLAD

Konstantní symbol:

0308

DIC:CZ28254002

Kovo~roba Marek a syn s.r.o.
Kupující:
ICO:449479l7

Tyršova 258
665 01 Rosice u Brna

DIC:CZ44947917

Obec Tetčice
Tel.:

J

546 411 110
Palackého 177

E-mail: sekretariat®kovovyroba-marek.c

664

17

Tetčice

Účet: 43-1216690287/0100
KB-běžný SWIFT: KOMB CZ PP

Datum vystavení:
Datum usk.plnění/platby:
Obch.rej.:

28.03.2013 Forma úhrady: bankovním převodem
28.03.2013 Datum splatnosti:
11.04.2013

zapsána v OR KOS, oddíl C, vložka ‘57291.

Slovní pOpis

Množství MJ

Na základě Vaší objednávky
ze dne 27.03.2013
výroba a dodávka základen vlajkových
stožárů bez povrch.úpravy 2 ks
-

Cena %DPH

1

Částka

4050.00 21

4050.00

Cena pro základní sazbu DPH celkem:
DPH v základní sazbě celkem:

4 050.00

Součet bez DPH celkem:
Součet DPH celkem:

4 050.00
850.50

sso.so

4 9OO~5O Kč

Celkemkúhradě:
Vystavil: Jelínková R.
Prevzal:

Podpis :

Dne:

ý~fln~
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V
kALKUL2 VOS.27-27 (C) 1990-2013 PeliCo: flcetice #02980051: Kovovýroba Maret a syn s.r.o. Rosice

f‘ SVM.

Tvr~r,v325fl ;:

ti

Brna

oto:

28264002 DIČ: CZ28264002

ii tj

(‚

Obec Tetčice
Palackého 177
664 l7Tetčjce

Tetčice o poskytnutí informací dle zákona Č. 106/1999, v platném znění
Vážení,
žádáme Vás v souladu se zákonem Č. 106/1999 Sb., v platném znění a dle podmínek tohoto zákona o
poskytnutí následujících informací:
1. žádáme o doložení územního rozhodnutí a stavebního povolení na rekonstrukci základní školy
v Tetčicích v roce 2012
2. žádáme o doložení všech statických posudků, které se týkají stavů krovů na základní škole
v Tetčicích, a byly vyhotoveny v letech 2012-2013
3. žádáme o doložení územního rozhodnutí a stavebního povolení na zbudování sloupků na konci
ulice Hybešova v Tetčicích
4. žádáme o doložení účetních dokladů týkající se zbudování sloupků na konci ulice Hybešova
v Tetěioích, a to konkrétně doklad prokazující cenu sloupků, doklad prokazující cenu za
montáž sloupků, doklad prokazující cenu za pořízení sloupků nahrazující původně ukradené
sloupky, doklad prokazující cenu za montáž těchto druhých sloupků
5. žádáme o doložení či odkaz na zápis zjednání zastupitelstva obce, kde bylo odhlasováno
umístění sloupků na konci ulice Hybešova v ‘retČicích
6. žádámeo podání informace, sjakou Částkou může starosta obce Tetčice disponovat bez
souhlasu zastupitelstva
7. žádáme o podání informace, jakou flnanční částku obdržela obec Tetčice v letech 2010 až
2012 jako příjem zjednotlivých daní (např. příjem obce zdaně z příjmů, z DPH, zdaně
z nemovitosti atd.), uvést jednotlivě za každý rok a každou daň.
Podání informace žádáme písemně na adresu Jan Šon, Mlýnská 273, 664 17 Tetčice
S pozdravem
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