Obec Tetčice
Palackého 177, 664 17 Tetčice
Zastupitelstvo obce Tetčice
Zápis č. 3/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice,
konaného dne 21. 4. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního
úřadu, na adrese Palackého 177, Tetčice
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Tetčice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00
hodin starostou obce Janem Šonem.
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno.
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Tetčice
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 14. 4. 2015 do 21. 4. 2015.
Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starosta uvedl, že zápis z minulého zasedání byl řádně ověřen, a nebyly k němu vzneseny žádné
připomínky.
Starosta upozornil přítomné, že zasedání je pořizován zvukový záznam jen pro potřeby zápisu.
Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 9
členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomní: Ing. Soňa Štossová, Ph.D., Ing. Bc. Zdeněk Šmarda MSc., Ing. Pavel Němec, Jan
Šon, Jan Hlavoň, Jan Kejda a, Ing. Zuzana Oškrdalová, Bc. Jiří Dobrovolný, Dis., Jaroslav
Haška
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu pana Jana Kejdu a pana Bc. Jiřího Dobrovolného Dis.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu Jana Kejdu a Bc. Jiřího Dobrovolného Dis.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 2 (Jan Kejda a Bc. Jiří Dobrovolný Dis.)
Usnesení bylo schváleno.
Zapisovatelem starosta určil Janu Vontrobovou.
Schválení programu zasedání:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění. Starosta dal hlasovat o návrhu programu zasedání v
navrhovaném znění.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje následující program zasedání:
1. Informace starosty, místostarosty a předsedů výborů
2. Rozpočtové opatření
3. Žádost o příspěvek na sportovní činnost FC Slovan Rosice o.s.
4. Smlouva o zřízení věcného břemene E-ON
5. Smlouva o zřízení věcného břemene E-ON
6. Návrhy členů zastupitelstva
7. Diskuze a závěr zasedání
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
1 – Informace starosty, místostarosty a předsedů výborů
Starosta informoval, že 4. 5. 2015 bude zahájeno pokračování stavby veřejná prostranství,
chodníky. Bude pokračovat v úsecích, které nejsou dokončeny, a není na nich pozastavena
stavba. Dále uvedl, že se obci podařilo získat dotaci na koupi kompostérů do všech domácností.
Starosta také informoval, že se pravděpodobně podaří obci získat dotaci na renovaci veřejného
osvětlení v naší obci.
2 - Rozpočtové opatření
P. Vontrobová uvedla, že rozpočtovým opatřením č.4/2015 se výdaje i příjmy zvýšily o
519 100,- Kč.
Dále informovala, že položka 1122 v příjmové části - Daň z příjmu právnických osob za obce,
zahrnuje daň, kdy je poplatníkem obec a daň platí sama sobě. Ve výdajové části OdPa 6399
ostatní finanční operace je zahrnuta stejná částka. Nejedná se o faktické výdaje a příjmy.
V příjmové části OdPa 6330 - převody z rozpočtových účtů, a výdajové části OdPa 6330 převody vlastním účtům je zahrnuta částka ve výši 500 tis Kč, která byla převedena z účtu,
který byl zřízen u České národní banky na účet, který má obec vedený u Komerční banky. Při
převodu peněz mezi běžnými účty nedochází rovněž k faktickému příjmu ani
výdaji. Rozpočtové opatření bylo schváleno v březnu starostou.
Návrh usnesení
Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 4/2015 v souladu s ustanovením § 84 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
3 - Žádost o příspěvek na sportovní činnost FC Slovan Rosice o.s.
Starosta předložil zastupitelům žádost FC Slovan Rosice, o.s. o poskytnutí dotace na akci
Fotbalový turnaj mladších žáků Slovan Cup 2015. Starosta navrhl poskytnout dotaci ve výši
10000,-Kč.
Zastupitelé žádost projednali.
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Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují poskytnutí veřejné finanční podpory FC Slovan Rosice, o.s., se sídlem
Sportovní 372, 665 01 Rosice ve výši 10 000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1(Ing. Bc. Zdeněk Šmarda MSc)
Usnesení bylo schváleno.
4- Smlouva o zřízení věcného břemene E-ON
Starosta předložil zastupitelům smlouvu č. 1030023472/002 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene - Tetčice – Rosická, ……., NN příp. kab. př., se společností E. ON.
Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice . Uvedl že stavbou dojde
k dotčení pozemku p.č. 708/2, v k.ú Tetčice, ve vlastnictví Obce Tetčice. Jedná se o umístění
kabelu nízkého napětí.
Zastupitelé smlouvu projednali.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce Tetčice schvalují smlouvu č. 1030023472/002 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene - Tetčice – Rosická, ………. NN příp. kab. př., se společností E. ON.
Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, a pověřují starostu
k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
5- Smlouva o zřízení věcného břemene E-ON
Starosta předložil zastupitelům smlouvu č. 1040003455/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – VN68, pbč.88- pbč. 210 rekonstrukce., se společností E. ON. Distribuce,
a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Uvedl že stavbou dojde k dotčení
pozemku p.č. 551/1, ZE 729/1, ZE 1498/3, ZE 728, ZE 729/2, 564/6, 562/1 a 571 v k.ú Tetčice,
ve vlastnictví Obce Tetčice. Jedná se o síť technického vybavení, která je zřizována a
provozována ve veřejném zájmu.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce Tetčice schvalují smlouvu č. 1040003455/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – VN68, pbč.88- pbč. 210 rekonstrukce., se společností E. ON. Distribuce,
a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, a pověřují starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
6 – Návrhy členů zastupitelstva
Ing. Pavel Němec navrhl, aby byly na ulici Neslovická umístěny speciálních stojany na sáčky
pro odklízení psích exkrementů. Bc. Jiří Dobrovolný Dis. navrhl, aby se řešila doprava na ulici
Hybešova.
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7 - Diskuze a závěr zasedání
Pan ……………upozornil zastupitele na zachování obchvatu obce Tetčice v Zásadách
územního rozvoje Jihomoravského kraje. Požádal také zastupitele, aby se pokusili řešit
intenzivní silniční dopravu v obci, aby alespoň jednou ročně vznesli požadavek na řešení této
situace na Jihomoravský kraj.
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18.35 hod.
Přílohy zápisu:
1)
Prezenční listina
1)
Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis zapsala Jana Vontrobová dne: 22. 4. 2015
Ověřovatel Jan Kejda, podpis……………………….. dne……………………..
Ověřovatel Bc. Jiří Dobrovolný Dis., podpis……………………….. dne……………………..
Starosta Jan Šon, podpis……………………….. dne……………………..
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