Obec Tetčice
Palackého 177, 664 17 Tetčice
Zastupitejstvo obce Tetčice
Zápis Č. 7/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice,
konaného dne 21. 7. 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 ~‚zastupite1stvo obce“) bylo zahájeno v 18.00 hodin
starostou obce Janem Sonem.
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno.
kformace podle ~ 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecn~o úřadu Tetčice zveřejněna
v souladu se zákonem Po dobu nejméně 7 dní, a to od 14. 7.2015 do 21.7.2015. 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 příto~é, že ze zasedání je pořizován zvukový záznam jen pro potřeby zápisu.
Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 7 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (*
92 odst. 3 áko obcích).
Přítonmí: Ing. Pavel Němec, Jan Son, Jan Hlavoň, Jan Kejda, Ing. Zuzana Oškrdalová, Bc. Jiří
Dobrovolný, Dis., Jaroslav Haška,
Omluven: Ing. Bc. Zdeněk Smarda, MSc., Ing. Soňa Stossová, Ph.D.
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Jana Hlavoně a kg. Pavla Němce
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy
Ilsne S ení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu Jana Hlavoně a kg. Pavla Němce
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti O Zdržel se 2 (Ing. Pavel Němec, Jan Hlavoň)
Usnesení bylo schváleno.
Zapisovatelem starosta určil Janu Vontrobovou
~hváJení 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 bod:
Smlouvao smlouvě
ío zřízení
is CTI ke stavbě VN ET Tetčice S090-1O-Ol ‚
Smlouva o smlouvě
ío zřízení služebnostis CTI ke stavbě VPI ET Rosice-Tetčjce SO05~lo-02
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy s Petrem Spičkou, Smlouva o výpůjčce kompostérů.
Starosta dal hlasovat o navrženém programu v novém znění

1

~~~ení:
sedání v tomto znění:
ZastuPitdlst‘Jo obce TetčiCe schvalu~ program za
Navržený program
1. zahájení zasedání
2. InformaCe starosty, místostarosty a členů zastupitel5t‘~
pravidla hospodaření zřízené příspěvko‘~é organizace
4. Rozpočtové opatření
5. Žádost TJ Sokolo finanční příspěvek na realizaci kulturní ákce
6. smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 5UZSVM
7. Smlouva 0 budOucí smlouvě o zřízení služebnostis ČTI ke stavbě VPI ET Tetčice SO90~lO0l
s. smlouva 0 budOucí smlouvě O zřízení služebnosti s
ke stavbě VPI ET Rosice~Tet~e 500510-02
9. smlouva o uzavření budoucí smlouvy s Petrem špičkou
10. Smlouva o výpůjčce komp05té~
11. Návrhy členů zastupitelstva
12. Diskuze
~.

Výsledek hlasování: Pro ~

Proti O Zdrželi se O

Usnesení bylo schválen0~
2— InformaCe starostY~ místostarosty a předsedů vÝjmi.ů
St&osta informoval o stavbě veřejná prostran5tví~ uvedl, že firma Porr a.s., již zavezla vjezdy na horní
části ulice Palackého a odstranila dopravní značení. V současné době, vzhledem k stále
trvajícím problémům s touto firmou, byla na právní služby ve věci posouzení smluvního vztahu vzniklého
na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi obcí Tetčice a Porr a.s., najata advokátka JUDr. MarkusOvá.
Dále informoval o doručeném Rozsudku jménem republiky~ který zamítá žalobu Obce Tetčice proti
Ministerstvu dopravy ve věci odstranění pevné překážky na pozemních komunikacích. Jedná se o sloupky
umístěné na konci ulice Hybešové.
Ing. Zuzana Oškrdalová informovala o zrušení organizace Základní školy a Mateřské školy Tetčice, okr.
Brno-venkov, příspěvkové organizace a založení nové organizace Mateřské školy Tetčice, příspěvkové
organizace. Dále uvedla, že 30. 7. 2015 bude probíhat konkursní řízení na funkci ředitele nové organizace.
3 Pravidla hospodaření zřízené příspěvkové organizace
p. Vontrobová informovala, že 1. 8. 2015 vzniká nová organizace Mateřská škola Tetčice, příspěvková
organizace a je nutno schválit poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz této organizaci, dle návrhu
rozpočtu, který byl zastupitelům předložen, se jedná o částku 250 000,-Kč.
Dále uvedla, že s tím že dochází ke zrušení organizace Základní školy a Mateřské školy Tetčice, okr. Brno
venkov, příspěvkové organizace, bude zrušen i bankovní účet této organizace a zůstatek tohoto
bankovního účtu lze převést na účet zřízený pro novou organizaci.
Dále uvedla, že z důvodu zrušení příspěvkové organizace Zš a MŠ Tetčice ke dni 31. 7. 2015, by se měl
snížit schválený příspěvek pro tuto organizaci na provoz pro tento rok.
-

—

Zastupitelé bod pojednali.
Usnesení
2

Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 250 000,-Kč organizaci
Mateřská škola Tetčice, příspěvková organizace se sídlem Tyršova 304, Tetčice na období od 1. 8. 2015
do 31. 12.2015.
Hlasování: pro

=

7

proti

=

0

zdržel se

=

O

Usnesení bylo schváleno
Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje převod zůstatku v den zrušení základního běžného účtu číslo 279328810227/0100 zřízeného pro organizaci Základní škola a mateřská škola Tetčice okr. Brno-venkov, na
účet zřízený pro organizaci Mateřská škola Tetčice, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 304,
Tetčice.
Hlasování: pro

=

7

proti

=

O

zdržel se

=

O

Usnesení bylo schváleno.
Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje snížení neinvestičního příspěvku na provozní výdaje Základní školy a
Mateřské školy Tetčice, okr. Brno venkov, příspěvkové organizaci, se sídlem Palackého 52, Tetčice na
takovou výši, aby pokryl veškeré náldady organizace do 31. 7.2015, do ukončení činnosti organizace.
—

Hlasování: pro

=

7

proti

=

O

zdržel se

=

O

Usnesení bylo schváleno.

4- Rozpočtové opatření
P. Vontrobová uvedla, že k rozpočtovému opatření dochází na záldadě změny příspěvkové organizace ze
školy pro první stupeň na mateřskou školu a proto je nutno přesunout částku z jednoho oddílu na jiný.
Rozpočtovým opatřením č. 10/2015 se zvyšuje rozpočet na straně výdajů oddíl 3111 mateřské školy o
500 000 Kč, snižuje se rozpočet na straně výdajů 3117 první stupeň základních škol o 500 000 Kč. Celkové
příjmy ani výdaje se nemění.
V této částce je zahrnut příspěvek a předpokládané výdaje na opravu kuchyně v MS.
—

Zastupitelé rozpočtové opatření projednali.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015v souladu s ustanovením ~ 84 zákona
Č. 128/2000 Sb., o obcích dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro

=

7

proti

=

O

zdržel se

=

O

Usnesení bylo schváleno

s Žádost Tj Sokol o finanční příspěvek na realizaci kulturní akce
—

Starosta předložil zastupitelstvu obce žádost Tělocvičné jednoty Sokol Tetčice, se sídlem Tyršova 200,
664 17 Tetčice, iČ 48480959 o poskytnutí příspěvku ve výši 35 000 -Kč, na akci Rozmarýnové hody, které
se uskuteční 19. 9. 2015. Příspěvek bude použit na úhradu honoráře DH Sohajka.
Starosta také předložil návrh smlouvy o poskytnutí této finanční podpory.
3

Zastupitelé žádost projednali.
Usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Tetčice, se sídlem
Tyršova 200, 664 17 Tetčice, IC 48480959 ve výši 35000,-Kč, schvaluje smlouvu a pověřuje starosty k
podpisu smlouvy.
Hlasování: pro

=

7

proti

=

O

zdržel se

=

O

Usnesení bylo schváleno.
6 —Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s UZSVM
Starosta předložil zastupitelům návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Č.
295151101 5-HSPH s Uřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00 Praha 2, IC 69797111. Předmětem této smlouvy je zřízení věcného břetnene za účelem
umístění, zřízení a provozování veřejného osvětlení na pozemku p. č. 662/3 v k. ú Tetčice, LV 60000.
Obec Tetčice je budoucí oprávněný.
Zastupitelé smlouvu projednali.
Usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Č.
29515JB/2015-H5pH s Uřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, 12800 Praha 2, iC 69797111.
Hlasování: pro

=

7

proti

=

O

zdržel se

=

Usnesení bylo schváleno.
7 —Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s ČTI ke stavbě VPI ET Tetčjce 5090-10-01
Starosta předložil zastupitelům návrh Smjouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností
Ceská Telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Zižkov, 130 00 Praha 3, IC
04084063 k realizaci stavby SAP: 71010-007871, název akce VPI ET Tetčice 5090-10-01 část 2. Na
základě této smlouvy bude Ceská telekomunikační infrastruktura a.s. coby budoucí oprávněná osoba
realizovat stavbu, vjejímž rámci bude umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě.
Zastupitelé tuto smlouvu projednali.
Usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností
Ceská Telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Zižkov, 130 00 Praha 3, IC
04084063 k realizaci stavby SAP: 71010-007871, název akce VPI ET Tetčice S090-10-01 část 2 a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Hlasování: pro

=

7

proti

=

O

zdržel se = O

Usnesení bylo schváleno.
8 -Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s ČTI ke stavbě VPI ET Rosice-Tetěice S0054

10-02
Starosta předložil návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností Česká
Telekomunikační infrastruktura a.s.. se sídlem Olšanská 2681/6, Zižkov, 130 00 Praha 3, IC 04084063 k
realizaci stavby SAP: 71010-007863, název akce VPI ET Rosice-Tetčice S005-lO-02.Na záldadě této
smlouvy bude Ceská telekomunikační infrastruktura a.s. coby budoucí oprávněná osoba realizovat stavbu,
vjejímž rámci bude umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě.
Zastupitelé tuto smlouvu projednali.
Usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností
Česká Telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Zižkov, 130 00 Praha 3,
IČ 04084063 k realizaci stavby SAP: 71010-007863, název akce VPI ET Rosice-Tetčice S005-10-02 a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Hlasování: pro

7

=

proti

O

=

zdržel se

=

O

Usnesení bylo schváleno.
9 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy s Petrem Špičkou
Starosta předložil zastupitelům návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva věcného
břemene služebnosti s panem Petrem Spičkou, nar. 16. 4. 1974, bytem Neslovická 275, Tetčice na
pozemku parcela p. č. 708/2 v k. ti Tetčice, na základě této smlouvy má budoucí oprávněný, Petr Spička,
možnost umístit přípojku nízkého napětí na pozemku p. č. 708/2 ve vlastnictví Obce Tetčice.
—

Zastupitelé návrh projednali.
Usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva věcného
břemene služebnosti s panem Petrem Spičkou, nar. 16. 4. 1974, bytem Neslovická 275, Tetčice na
pozemku parcela p. č. 708/2 v k. ti Tetčice a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
Hlasování: pro

=

7

proti

=

O

zdržel se

=

O

Usnesení bylo schváleno.

10—Smlouva o výpůjčce kompostérů.
Starosta předložil zastupitelům návrh Smlouvy o výpůjčce movité věci, mezi Obcí Tetčice a občany z obce
Tetčice na výpůjčku kompostérů. Předmětem této smlouvy je zapůjčení kompostéru o objemu 900 L
občanům Tetčic zdarma. Doba výpůjčky je 5. let.
Ing. Němec Pavel navrhl, aby byla smlouvu upravena a Po výpůjční době přecházel předmět výpůjčky na
vypůjčitele.
Zastupitelé návrh projednali.
Usnesení
Zastupitelstvo obce Tctčice schvaluje Smlouvu o výpůjčce movité věci, mezi Obcí Tetčice a občany z obce
Tetčice na výpůjčku kompostérů s tím, že bude ve smlouvě uveden bod: V den skončení výpůjčky přechází
předmětná movitá věc do vlastnictví vypůjčitele.
Hlasování: pro

=

6

proti

=

O

zdržel se

=

l(Bc. Jiří Dobrovolný)
5

Usnesení bylo schváleno.

11 Návrhy členů zastupitelstva
Nebyly vzneseny žádné návrhy.
—

12 Diskuze a závěr zasedání
Ing. Pavel Vybíral navrhl, aby před budovou obecního úřadu bylo vybudováno parkoviště namísto
plánované zatravněné plochy.
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19.11 hod.
-

Přílohy zápisu:
.
Prezenční listina
.
Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle ~ 93 odst. I zákona o obcích
Zápis zapsala Jana Vontrobová dne: 22. 7. 2015
Ověřovatel Jan Hlavoň., podpis
Ověřovatel Ing. Pavel Němec. ..2~2-~--‘
Starosta Jan Šon, podpis

dne

.

~

7
dne

fl -y

~edJ

dne..~~.‘J

6

