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Obec Tetcice

Palackého 177, 664 17 Tetčice
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Tetčice,
konaného dne 4. 12, 2014, od 18:00 hodin.
1. Za~jení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Tetčice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hodin
dosavadním starostou obce Ing. Soňou Stossovou Ph.D.
Starostka konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno.
Informace podle * 93 odst. I zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Tetčice zveřejněna
v souladu se zákonem Po dobu nejméně 7 dní, a to od 27. 11. 2014 do 4. 12. 2014 Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starostka dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala, 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 Stossová, Ph.D., Ing. Bc. Zdeněk Smarda, Ing. Pavel Němec, Jan Son, Jan l-Ilavoň,
Jan Kejda a Jaroslav Haška, Ing. Zuzana Oškrdalová, Jiří Dobrovolný, Dis.
Starostka informovala, že pro potřeby zápisu je pořizován zvukový záznam.

Složení slibu členy zastupitelstva
Starostka v souladu s ~ 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala Ing Zuzanu Oškrdalovou a Jiřího
Dobrovolného, Dis. ke složení slibu. Před složením slibu starostka upozornila tyto členy zastupitelstva, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu.
Složení slibu proběhlo tak, že starostka přečetla slib stanovený v * 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji
věrnost Ceské republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v
zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ustavou a zákony Ceské republiky.“ a jmenovitě vyzvala Ing.
Zuzanu Oškrdalovou a Jiřího Dobrovolného Dis. ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisu na
připraveném archu.
Tito členové zastupitelstva neodmítli složit slib ani nesložili slib s výhradou.
Bylo jim předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle * 53 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starostka navrhla určit ověřovateli zápisu Ing. Zuzanu Oškrdalovou a Ing. Bc. Zdeňka Šmardu. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zapisovatelem určila Janu Vontrobovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice určuje ověřovateli zápisu Ing. Zuzanu Oškrdalovou a Ing. Bc. Zdeňka
Smardu
1

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O Zdrželi se 2 (Ing. Zuzana Oškrdalová a Ing. Bc. Zdeněk
Smarda)
Usnesení bylo schváleno

3. Schválení pro~ramu zasedání:
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K navrženému programu byl vznesen
návrh panem Janem Šonem na doplnění o bod. : Zrušení dodatku č. 1/2013 ke směrnici č. 6/2011 a o bod:
Schválení odměny pro neuvolněné zastupitele, dále bylo navrženo zrušení bodu č. 13. Smlouva o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Tetčice, Křiby, rekonstrukce vedení NN. Ing. Bc, Zdeněk
Smarda navrhnul zařadit bod „Dodatek ke smlouvě o hospodaření SVaK.
Starostka dala hlasovat o návrhu program v novém znění
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetěice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1. Zahájení kontrola účasti, slib členů zastupitelstva
—

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu zasedání
4. Zvolení tří členů volební komise

5. Projednání a schválení způsobu volby starosty a místostarosty
6. Volba starosty
7. Volba místostarosty
8. Výbory ajejich složení
9. Volba člena školské rady
10. Rozpočet a rozpočtový výhled
11. Zrušení dodatku č. 1/2013 ke směrnici č.6/20 11
12. Žádosti o poskytnutí dotace
13. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
14. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
15. Zásady o poskytování náhrad
16. Dodatek ke smlouvě o vkladu hospodaření Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice
17. Návrhy členů zastupitelstva
18. Diskuze a závěr zasedání
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se O
Usnesení bylo schváleno,

4 Zvolení tří členů volební komise
-

9

Starostka navrhla zvolit volební komisi ve složení Jan Hlavoň Jaroslav Haška a kg. Bc. Zdeněk Šmarda.
K návrhu nebyly vzneseny návrhy na doplnění nebo protinávrhy.
‚

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje tříčlennou volební komisi ve složení Jan Hlavoň ‚ Jaroslav
Haška a Ing. Dc. Zdeněk Smarda
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti O Zdrželi se 3(Jan Hlavoň ‚ Jaroslav Haška a Ing. Dc. Zdeněk
Smarda)
Usnesení bylo schváleno.

5 Projednání a schválení způsobu volby starosty a místostarosty
Starostka konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty dle
platného jednacího řádu a to tajnou volbou.
Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými
členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou volební komisí spočítány
a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. K informaci nebyly
vzneseny návrhy na doplnění nebo protinávrhy.
-

6 Volba starosty
Starostka vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující
návrhy: Clen zastupitelstva Jaroslav Haška navrhl zvolit do funkce starosty Jana Sona. Clen zastupitelstva
Ing. Bc, Zdeněk Smarda navrhl zvolit do funkce starosty Ing. Pavla Němce. kg. Němec Pavel uvedl, že
nesouhlasí se svou kandidaturou na funkci starosty. Jiří Dobrovolný Dis. navrhl zvolit do funkce starosty
Soňu Stossovou Ph.D.
Před volbou byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Zádně stanovisko sděleno nebylo.
Následně proběhla tajná volba hlasování.
Jednotliví zastupitelé své hlasy odevzdali do připravené urny. Volební komise spočítala výsledky, uvedla,
že volba je platná a výsledky přednesla
-

Výsledek hlasování:
Jan Son 5 hlasů
Ing. Soňa Stossová Ph.D. 4 hlasy

.

Ing. Soňa Štossová, Ph.D. konstatovala, že uvolněným starostou obce Tetčice byl zvolen 5 hlasy
členů zastupitelstva obce Tetčice, pan Jan Son, nar. 24. 3. 1972, bytem Mlýnská 273, Tetčice.
Po zvolení starosta převzal vedení zasedání.

7 Volba místostarosty
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci neuvolněného místostarosty. Byly
podány následující návrhy: Starosta navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Jana Hlavoně. Jiří
Dobrovolný Dis. navrhl na danou pozici Ing. Soňu Stossovou Ph.D.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Následně proběhla tajná volba hlasování.
Jednotliví zastupitelé své hlasy odevzdali do připravené urny. Volební komise spočítala výsledky, uvedla,
že volba je platná a výsledky přednesla
-

3

Výsledek hlasování:
Ing. Soňa Stossová Ph.D. 4 hlasy
Jan Hlavoň 5 hlasů
Starosta konstatoval, že neuvolněným místostarostou obce Tetčice byl zvolen 5 hlasy členů
zastupitelstva obce Tetčice, pan Jan Hlavoň, nar. 11. 5. 1970, bytem Křiby 346, Tetčice.

8— Výbory ajQjich složení
Starosta uvedl, že na ustavujícím zasedání byli Zvolení předsedové finančního, stavebního a kontrolního
výboru, neproběhla však volba předsedy školského a sociálního výboru.
Starosta navrhl Zvolit do funkce předsedy školského a sociálního výboru Ing. Zuzanu Oškrdalovou. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Zádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice volí předsedou školského a sociálního výboru Ing. Oškrdalovou
Zuzanu.
Výsledek hlasování: Pro S

Proti 1~ng. Pavel Němec)

Zdrželi se O

Usnesení bylo schváleno.
Starosta uvedl, že zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (* 117 odst. 3 zákona
o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy.
Starosta předložil zastupitelům návrhy a složení výborů a počty členů v jednotlivých výborech.
Návrh usnesení
Zastupitelé obce schvalují počty členů ve výborech a členy ve výborech
Stavební vgbor: 5 členů v obsazení: Qředseda Jan Hlavoň a členové Jaroslav Holomek, Luděk
Krejčí, Martin Milion, Ing. Martin Svejda.
Výsledek hlasování: Pro =6
Ph.D. a Jiří Dobrovolný Dis.)

proti

=

O

zdržel = 3 (Ing. Pavel Němec, Ing. Soňa Štossová

Usnesení bylo Schváleno
Kontrolní výk.gi: 3 členové v obsazení: předseda Jaroslav Haška a členové Tomáš Kejda a Ing. Jan
Veverka.
Výsledek hlasování: Pro

=

7

proti = O

zdržel

=

2 (Ing. Pavel Němec a Jiří Dobrovolný Dis.)

Usnesení bylo Schváleno

Školský a sociální vj5bor: členů v obsazení: předsedkyně Ing. Zuzana Oškrdalová a členové
Hana Krejčí a Blanka Milionová
Výsledek hlasování: Pro

=

7

proti

=

1 (Ing. Pavel Němec) zdržel

=

I (Jiří Dobrovolný Dis.)
4

Usnesení bylo Schváleno
Finanční výbor: 3 členů v obsazení: předseda Jan Kejda a členové Ing. Martin Petr a Radek Šrajtl.
Výsledek hlasování: Pro
Soňa Stossová Ph.D.)

=

6

proti

=

2 (Ing. Pavel Němec a Jiří Dobrovolný Dis) zdržel

=

1 (Ing.

Usnesení bylo schváleno

9 Volba člena školské rady
Starosta navrhl zástupce do školské rady Ing. Zuzanu Oškrdalovou.
-

Žádné jiné návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje zástupce do školské rady Ing. Zuzanu Oškrdalovou
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 3(Ing. Zuzana Oškrdalová, Ing. Pavel Němec a Jiří
Dobrovolný Dis.)
Usnesení bylo schváleno
10— Rozpočet a rozpočtový výhled
Starosta předložfl zastupitelstvu schodkový rozpočet na rok 2015, uvedl, že rozpočet byl, takjak ukládá
zákon č, 250/2000 sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění zveřejněn a to od
18. 11.2014 do 4. 12.2014. Účetní uvedla, že rozpočet je schodkový z důvodu, žeje v rozpočtu začleněn
smluvně zabezpečený úvěr a finanční prostředky z minulých let.
Zastupitelé rozpočet projednali.
Žádný jiný podstatný dotaz, připomínky ani informace nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují rozpočet Obce Tetčice na rok 2015 jako schodkový, celkové příjmy rozpočtu
ve výši 17 250 tis. Kě a celkové výdaje rozpočtu ve výši 17 250 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek
zřizované příspěvkové organizaci činí 1 400 tis. Kč.
Výsledek hlasování: pro = 9 proti = O zdržel se = 0
Usnesení by~ schváleno.
Dále starosta předložil zastupitelům rozpočtový výhled obce Tetčice na roky 2016-2018 a vysvětlil, že dle
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech je pomocným nástrojem územního celku, který má
sloužit pro střednědobé plánování
Zastupitelé rozpočtový výhled projednali
Žádný podstatný dotaz, připomínky ani informace nebyly vzneseny.
5

Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují předložený rozpočtový výhled Obce Tetčice na roky 2016 2018.
Výsledek hlasování: pro

=

9 proti

=

O (zdržel se = 0

Usnesení bylo schváleno.

11 Zrušení dodatku č, 1/2013 ke směrnici č.6/2011
Starosta navrhl zrušit směrnici č. 1/20 13, která stanovuje limit při rozdělování dotací na celoroční činnost.
Dodatek je ke směrnici č. 6/2011 Pravidla po poskytování dotací.
-

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje zrušení dodatku č. 1/2013 ke směrnici č. 6/2011
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti O Zdrželi se 1 (Ing. Bc. Zdeněk Šmarda)
Usnesenjj~vlo sch‘~4lepo.

12 Žádosti o poskytnutí dotací
Starosta uvedl že dvě žádosti o příspěvek na celoroční činnost nebyly podány v termínu, dle platné
směrnice o poskytování dotací a to Zádost o poskytnutí dotace Karting Team Petr Nevřivý a Zádost o
poskytnutí dotace FC Slovan Rosice, o.s. a z tohoto důvodu se dotace nemůže poskytnout.
—

‚

—

—

Starosta předložil zastupitelstvu další žádosti na činnost v roce 2015.
Žádost Šachového klubu Tetčice, o.s.,
se sídlem Tyršova 186, Tetčice na finanční příspěvek ve výši 20 tis. Kč na zajištění sportovní činnosti
v roce 2015.
Starosta navrhl poskytnout finanční příspěvek ve výši 7 000,-Kč
Zastupitelé žádost projednali.
Žádný podstatný dotaz, připomínky ani informace nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují poskytnutí finančního příspěvku Sachovému klubu Tetčice
Tyršova 186, Tetčice ve výši 7 000,-Kč
Výsledek hlasování: pro

=

7 proti = 0

‚

o.s,, se sídlem

zdržel se = 2 (Jan l{kavoň a Jan Kejda)

Usnesení bylo schváleno.
Žádost o poskytnutí dotace VK Psycho Rostce
Starosta předložil zastupitelstvu žádost VK Psycho Rosice o.s. se sídlem Komenského nám. 40, Rosice
o finanční příspěvek ve výši 10 000,-Kč na provoz v roce 2015.
Starosta navrhl poskytnout finanční příspěvek ve výši 8 000,-Kč
—

‚

Zastupitelé žádost projednali.
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Žádný podstatný dotaz, připomínky ani informace nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
VK Psycho Rosice o.s., se sídlem Komenského nám. 40, Rosice finanční příspěvek ve výši 8 000 ‚-Kč
na projekt volejbalová soutěž.
Výsledek hlasování: pro

=

9

proti

=

0

zdržel se

=

O

Usnesení bylo schváleno.

Žádost a voskyturnY dotace Jjgzák, svaz skautů a skautek středisko Domašov 1. skautský oddfl
Tetčice.
Starosta předložil zastupitelstvu žádost sdružení Junák, svaz skautů a skautek Devíti křížů Domašov
skautský oddíl Tetčice, se sídlem Rudka 98, 664 83 Domašov na částku 15 000,-Kč na činnost roce 2015.
—

-

Zastupitelé žádost projednali.
Žádný podstatný dotaz, připomínky ani informace nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15 000,-Kč sdružení Junák, svaz
skautů a skautek středisko Devíti křížů Domašov, 1. skautský oddfl Tetčice, se sídlem Ruska 98, 664
83 Domašov
Výsledek hlasování: pro = 9 proti

=

O

zdržel se = O

Usnesení bylo schváleno.
Žádosto poskytnutí dotace TJ Sokol Tetčice
Starosta předložil zastupitelstvu žádost o finanční příspěvek ve výši 80 000,-Kč tělocvičné jednoty TJ
Sokol Tetčice, se sídlem Tyršova 200, 664 17 Tetčice na celoroční provoz v roce 2015. Starosta navrhl
poskytnout příspěvek ve výši 72 000,-Kč.
Starosta uvedl, že vzhledem k závazkům, které TJ Sokol má vůči obci, navrhuje, aby příspěvek byl
poskytnut až po uzavření smlouvy mezi TJ Sokol a Obcí Tetčice o předkupním právu, vyrovnávající
investice vložené obcí. Ing. Bc. Zdeněk Smarda uvedl, že tento bod je problematický. Už dva roky se řeší
nová smlouva, která by nahradila smlouvu z roku 2004, která byla pro obě strany nevhodně napsaná.
Když už se dospělo k oboustranně akceptovanému znění, tak TJ Sokol upozornil na nesoulad účetnictví,
kdy nemá vůči obci účtované závazky, což posunulo jednání o krok zpět. Možné řešení již bylo
diskutováno a starosta informoval, že nejpozději do dubna 2015 bude tato smlouva uzavřena. kg. Bc.
Zdeněk Smarda apeloval o co nejrychlejší smluvní nápravu, aby TJ Sokol byl finančně na svůj provoz co
nejdříve zajištěn. Schválení dotace v této chvíli je problematické i z pozice litery zákona, konkrétně s
„péčí řádného hospodáře“, kdy by povinnost obce uhradit cokoli subjektu, který ji dluží, měla být formou
započtení závazků. TJ Sokol by měl obci vyplatit částku převyšující 800 tis. Kč.
Starosta informoval, že ve smlouvě o předkupním právu by měla být zakotvena tato částka.
-

Zastupitelé žádost projednali.
Žádný podstatný dotaz, připomínky ani informace nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
7

Zastupitelé schvalují poskytnutí finančního příspěvku ve výši 72 000,-Kč TJ Sokol Tetčice, se sídlem
Tyršova 200, 664 17 Tetčice na celoroční provoz v roce 2015, vyplaceno příspěvku je podmíněnou
uzavření smlouvy o třízení předkupního práva vyrovnávající investici ze strany obce.
Výsledek hlasování: pro = 6 proti
Němec a Jiří Dobrovolný Dis.)

=

O

zdržel se = 3 (Ing. Bc. Zdeněk Šmarda, Ing. Pavel

Usnesení bylo schváleno.
Žádost o poskytnutí dotace Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
Starosta předložil zastupitelstvu žádost Svazu tělesně postižených v CR, os., se sídlem, Husova čtvrt‘
1089, Rosice na finanční příspěvek ve výši 6 000,- Kč na celoroční provoz v roce 2015.
—

Žádost byla projednána.
Žádný podstatný dotaz, připomínky ani informace nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6 000,- KČ Svazu tělesně postižených
v CR ‚ o. s., se sídlem, Husova čtvrť 1089, Rosice na finanční příspěvek ve výši 6 000,- Kč
Výsledek hlasování: pro = 9 proti

=

0

zdržel se = O

Usnesení bylo schváleno.
Starosta předložil zastupitelstvu žádost o příspěvek na akci.
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku akce,, Předvánoční kros-Ing. Bohuslav Dokoupil
Starosta předložil zastupitelstvu žádost Ing. Bohuslava Dokoupila o finanční příspěvek ve výši 1500,-Kč
na pořádání sportovní akce Předvánoční kros 2014.
Zastupitelé žádost projednali.
Žádný podstatný dotaz, připomínky ani informace nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 500,-Kč Ing. Bohuslavu
Dokoupilovi, bytem Rosická 167, Tetčice na akci Předvánoční kros 2014.
Hlasování: pro = 9 proti = O

zdržel se = O

Usnesení bylo schváleno.

13 Střednědobý plán rozvoie sociálních služeb
Starosta předložil zastupitelům Střednědobý plán rozvoje sociální služeb pro obce správního obvodu
Rosice na období 2015- 2020. Cílem komunitního plánován rozvoje sociálních služeb je podpořit a udržet
stávající služby, ale také postupně vytvořit funkční a dostupnou síť návazných a efektivních služeb, které
budou potřebným poskytovat nezbytnou podporu a pomoc, uvedl starosta. Dále uvedl, že obec schválení
plánu k ničemu nezavazuje k finančním ani jiným povinnostem.
-

-

Zastupitelé bod projednali.
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Žádný podstatný dotaz, připomínky ani informace nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelé Obce Tetčice schvalují předložený návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb pro obce správního obvodu MěU Rosice na léta 2015 2020.
—

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.

14 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Starosta uvedl, že v minulém období byla měsíční odměna pro neuvolněné zastupitele v maximální výši,
kterou umožnuje nařízení vlády 73/2003 Sb, v platném znění a navrhl měsíční odměnu pro předsedy
výboru a členy zastupitelstva obce ve výši 0,-Kč. Netýká se neuvolněného místostarosty, kterému byla
výše odměny již schválena na ustavujícím zasedání.
Zastupitelé bod projednali.
Žádný podstatný dotaz, připomínky ani informace nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice stanoví odměnu pro předsedy výboru a neuvolněné členy zastupitelstva
obce ve výši 0,- Kč měsíčně.
Výsledek hlasování: ProS Proti 1 (Ing. Pavel Němec)
‚Ing. Bc Zdeněk Smarda a Jiří Dobrovolný)

Zdrželi se 3 (Ing. Soňa Štossová Ph.D.

Usnesení bylo schváleno.
15 Zásadyo p~kytování náhrad
Starosta předložil zastupitelům Zásada č. 1/2014 pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům
Zastupitelstva obce Tetčice, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni. Navrhl náhradu
ušlého výdělku ve výši 150,-Kč/hod. Ing. Bc. Zdeněk Smarda uvedl, že proplácení náhrad je plně
v kompetenci starosty
-

Zastupitelé bod projednali.
Žádný podstatný dotaz, připomínky ani informace nebyly vzneseny
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetěice schvaluje Zásady o poskytování náhrad Č. 1/2014, obec uhradí členu
zastupitelstva, který není v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru a není dlouhodobě
uvolněn pro výkon své funkce, jako náhradu výdělku ušlého se souvislosti s výkonem veřejné
funkce v roce 2015 paušální částku 150 Kč/hod.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
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18 Dodatek ke smlouvě o vkladu majetku do hospodaření Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice
Ing. Bc. Zdeněk Smarda informoval, že na SVaK Ivančice proběhla kontrola hospodaření za % roku
2014, nebylo shledáno žádné pochybení. Dále informoval o volbě předsednictva svazku. Ing. Bc‘ Zdeněk
Smarda také předložil zastupitelům dodatek ke smlouvě o vkladu majetku do hospodaření Svazku
vodovodů a kanalizací Ivančice, se sídlem Kounická 1598/78, 66491 Ivančice, IC. 49458892. Předmětem
smlouvy je převedení majetku, který tvoří zařízení vodovodů a kanalizací do hospodaření svazku. Učelem
převodu je, aby došlo k unifikaci účetnictví na straně svazku a všech obcí a aby z účetního hlediska byly
daňově uznatelné náldady na opravy, které provádí svazek. Dále požádal paní Vontrobovou, zda by
mohla sdělit, jestli pro obec zdaného dodatku vyplývají nějaká negativa. Paní Vontrobová sdělila, že
žádná negativa z toho pro obec neplynou, ba naopak pozitiva.
—

Zastupitelé bod projednali.
Žádný podstatný dotaz, připomínky ani informace nebyly vzneseny
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje předložený dodatek ke Smlouvě o vkladu do hospodaření
Svazku vodovodu a kanalizací Ivančice, se sídlem Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti O

Zdrželi se 1 (Jiří Dobrovolný, Dis.)

Usnesení bylo schváleno.
17 Návrhy členů zastupitelstva.
Nebyly vzneseny žádné návrhy.
—

18 Diskuze a závěr zasedání
Ing, Pavel Němec uvedl, že ho překvapilo, že veškeré funkce obsadila jedna strana. Uvedl, žeje dobrým
zvykem, že protistrana obsadí alespoň finanční výbor. Starosta uvedl, že byl protistraně nabídnut
kontrolní výbor, opozice však zastoupení v tomto výboru odmítla.
Ir
al vyzval Ing. Stossovou Ph.D. a Ing. Bc. Zdeňka Smardu k odstoupení z funkce. Uvedl,
že pan Smarda není obyvatelem obce Tetčice.
Ing. Zuzana Oškrdalová uvedla, že je pro ni směrodatné, že tito členové vzešli z voleb.
-

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19.15 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle ~ 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 6. 12. 2014
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