Obec Tetčice
Palackého 177, 664 17 Tetčice
Zastupitelstvo obce Tetčice
Zápis č. 6/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice,
konaného dne 29. 6. 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 obce“) 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 22. 6. 2015 do 29. 6. 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 ze zasedání je pořizován zvukový záznam jen pro potřeby zápisu.
Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 8 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§
92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomní: Ing. Pavel Němec, Jan Šon, Jan Hlavoň, Jan Kejda, Ing. Zuzana Oškrdalová, Bc. Jiří Dobrovolný,
Dis., Jaroslav Haška, Ing. Soňa Štossová, Ph.D.
Omluven: Ing. Bc. Zdeněk Šmarda, MSc.,
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Soňu Štossovou, Ph.D. a Jaroslava Hašky
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu Ing. Soňu Štossovou, Ph.D. a Jaroslava Hašky
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 2 (Ing. Soňa Štossová, Ph.D., a Jaroslav Haška.)
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. Starosta navrhl doplnit program o body: Dohoda o
částečném narovnání s bývalou uživatelkou Ryb. Bašty, rozpočtové opatření a Žádost o poskytnutí dotace.
Starosta dal hlasovat o návrhu programu zasedání v navrhovaném znění.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje následující program zasedání:
Navržený program
• Zahájení zasedání
• Informace starosty, místostarosty a členů zastupitelstva
• Zásady a pravidla Obce Tetčice pro poskytování individuálních dotací
• Zrušení příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Tetčice a zřízení nových příspěvkových organizací
• Dohoda o generálním narovnání s bývalou uživatelkou Ryb. Bašty
• Rozpočtové opatření
• Žádost o poskytnutí dotace KIC Rosice
• Návrhy členů zastupitelstva
• Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
2 – Informace starosty, místostarosty a předsedů výborů
Starosta informoval, že na valné hromadě Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, se sídlem Kounická
1598/78, 664 91 Ivančice dne 29. 6. 2015, byl schválen závěrečný účet SVaK Ivančice za rok 2014. Tento
závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Tetčice v souladu se zákonem. Současně byl
zveřejněn na „elektronické úřední desce“.
Zastupitelstvo obce tuto informaci vzalo na vědomí.
3 - Zásady a pravidla Obce Tetčice pro poskytování individuálních dotací
Starosta předložil zastupitelům návrh na Zásady a pravidla Obce Tetčice pro poskytování individuálních
dotací. P. Vontrobová uvedla, že návrh zásad upravuje pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce na
kulturní, sportovní, vzdělávací a sociální aktivity, a nahrazuje Směrnici č. 6/2011 Pravidla pro poskytování
dotací ze dne 1. 11. 2011.
Zastupitelé návrh pojednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Zásady a pravidla Obce Tetčice pro poskytování individuálních
dotací z rozpočtu obce na kulturní, sportovní, vzdělávací a sociální aktivity v předloženém znění.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
4 - Zrušení příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Tetčice a zřízení nových příspěvkových organizací
Starosta předložil zastupitelům návrh na zrušení příspěvkové organizace Obce Tetčice a návrh zřízení nové
příspěvkové organizace MŠ Tetčice. Dále předložil zastupitelům návrh Zřizovací listiny nové příspěvkové
organizace MŠ Tetčice.
Starosta informoval, že Základní škola Tetčice bude odloučené pracoviště Základní školy a mateřské školy
Neslovice.
Zastupitelé návrh projednali.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů: R u š í dnem 31. července
2015 příspěvkovou organizaci Název: Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace,
Sídlo: Palackého 52, 664 17 Tetčice, okres: Brno-venkov, IČ: 71 01 05 56.
Práva a pohledávky části zrušené organizace týkající se základního vzdělávání přecházejí na zřizovatele.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice zřizuje dnem 1. srpna 2015 příspěvkovou organizaci: Mateřská škola Tetčice,
příspěvková organizace se sídlem: Tyršova 304, 66417 Tetčice, která přebírá práva a pohledávky části
rušené příspěvkové organizace týkající se předškolního vzdělávání.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje zřizovací listinu Mateřské školy Tetčice, příspěvková organizace se
sídlem: Tyršova 304, 66417 Tetčice, která tvoří přílohu č. 1 zápisu
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice ukládá starostovi obce
•

podat návrh na zápis Mateřské školy Tetčice, příspěvkové organizace, se sídlem Tyršova 304,
664 17 Tetčice do Rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. srpna 2015

•

podat návrh na výmaz: Základní školy a Mateřská školy Tetčice, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace, Sídlo: Palackého 52, 664 17 Tetčice, Okres: Brno-venkov, IČ: 71 01
05 56 z Rejstříku škol a školských zařízení s účinností dne 31. července 2015

•

vyhlásit konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele nově vzniklé příspěvkové
organizace Mateřská škola Tetčice, příspěvkové organizace, se sídlem Tyršova 304, 664 17
Tetčice

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
5 –Dohoda o částečném narovnání s bývalou uživatelkou Ryb. Bašty
Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh dohody o vyrovnání závazku a úpravě práva a povinnosti mezi
Obcí Tetčice a bývalou uživatelkou Ryb. Bašty mezi nimi dosud sporných.
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Uvedl, že paní Brůžové bude na základě této dohody uhrazena částka 157 000,-Kč. Jedná se o úhradu
pohledávky bývalé uživatelky vůči vlastníkovi nemovitosti.
Místostarosta informoval, že od roku 2011 do roku 2014 obec vynaložila v souvislosti s tímto sporem na
uložení zboží, hlídání objektu, právní služby, stěhování zboží náklady v celkové výši 382 000,-Kč. Také
uvedl, že dle jeho názoru je rozumné tento spor ukončit a vyhnout se dalším soudním sporům.
Zastupitelé návrh dohody projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Dohoda o generálním narovnání s ,
nar…….., bytem …………. PSČ 665 01, bývalou uživatelkou Rybářské bašty, Křiby 332, Tetčice“ a
pověřuje starosty k podpisu této dohody.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0
Štossová, Ph.D.)

Zdrželi se 3 (Ing. Pavel Němec, Bc. Jiří Dobrovolný, Ing. Soňa

Usnesení bylo schváleno.
6 – Rozpočtové opatření
P. Vontrobová předložila zastupitelům rozpočtové opatření č. 9/2015, Uvedla, že rozpočtovým opatřením
se celkové příjmy a výdaje nemění.
Dále uvedla, že na základě schválení Dohody o narovnání s bývalou uživatelkou Lenkou Brůžovou, je třeba
schválit rozpočtové opatření č. 9/2015.
Rozpočtovým opatřením se zvyšuje rozpočet na straně výdajů oddíl 3613 - nebytové hospodářství o 157
000 Kč, snižuje se rozpočet na straně výdajů 3745 péče o vzhled obce a veřejnou zeleň o 20 000 Kč, oddíl
3341 rozhlas a televize o 27 000,-Kč a ostatní činnosti jinde nezařazené oddíl 6409 o 110 000,-Kč.
Zastupitelé rozpočtová opatření projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2015 v souladu s ustanovením § 84 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0

Zdrželi se 1 (Ing. Soňa Štossová, Ph.D.)

Usnesení bylo schváleno.
7 – Žádost o poskytnutí dotace KIC Rosice
Starosta předložil zastupitelům žádost Kulturního informačního centra Rosice o příspěvek na
sportovní událost, Vozatajské závody. Je požadovaná částka 5 000,-Kč.
Ing. Soňa Štossová, Ph.D. sdělila, že v odůvodnění žádosti se uvádí, že i někteří občané Tetčic jsou členy
organizačního týmu. Protože Ing. Soňa Štossová, Ph.D. je také členem, zdrží se hlasování. Pan starosta
uvedl, že se ze stejného důvodu zdrží také.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje poskytnutí dotace Kulturnímu informačnímu centru Rosice,
příspěvkové organizaci, se sídlem Palackého nám. 45, Rosice, IČ 86770632 ve výši 5000,-Kč, schvaluje
smlouvu a pověřuje starosty k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0

Zdrželi se 2 (Ing. Soňa Štossová, Ph.D. a Jan Šon)
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Usnesení bylo schváleno.
8 – Návrhy členů zastupitelstva
Nebyly vzneseny žádné návrhy.
9 - Diskuze a závěr zasedání
Jan Kejda přivítal ředitelku ZŠ a MŠ Neslovice Mgr. Lenku Odehnalovou, paní učitelku PaedDr. Ludmilu
Vojtíškovou a Mgr. Petru Jonášovou. Uvedl, že zastupitelé museli vyřešit kritickou situaci v tetčické
základní škole. Následovala jednání s odborem školství Jihomoravského kraje, která směřovala k tomu, aby
škola v Tetčicích zůstala zachována. Dále byla oslovena paní ředitelka z Neslovic Mgr. Lenka Odehnalová,
zda by nebyla nápomocna s řešením této situace. Dále uvedl, že paní ředitelka navrhla tuto situaci řešit
založením odloučeného pracoviště ZŠ a MŠ Neslovice v budově tetčické školy. Tento návrh byl řešen se
zastupiteli z Neslovic. Rada obce Neslovice návrh odloučeného pracoviště podpořila. Od 1. 8. 2015 tedy
vznikne organizace Mateřská škola Tetčice a od 1. 9. 2015 se škola stává odloučeným pracovištěm ZŠ a
MŠ Neslovice.
V 18,24 hod. se dostavil Ing. Bc. Zdeněk Šmarda, MSc.
Paní ředitelka dále seznámila přítomné se současným fungování Neslovické školy a budoucím fungování
odloučeného pracoviště v Tetčicích, také odpovídala na dotazy přítomných.
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19.26 hod.
Přílohy zápisu:
• Prezenční listina
• Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis zapsala Jana Vontrobová dne: 1. 7. 2015
Ověřovatel Ing. Soňa Štossová, Ph.D., podpis………………………dne……………………..
Ověřovatel Jaroslav Haška………………...……………………….. dne……………………..
Starosta Jan Šon, podpis………………………………………….. dne……………………..
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