Obec Tetčice
Palackého 177, 664 17 Tetčice
Zastupitelstvo obce Tetčice
Zápis č. 2/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Tetčice,
konaného dne 10. 3. 2015, od 18:00 hodin.
Zahájení zasedání zastunitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Tetčice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00
hodin starostou obce Janem Sonem.
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 3. 3.2015 do 10. 3. 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 8
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, MSc., Ing. Pavel Němec, Jan
Son, Jan Hlavoň, Jan Kejda a, Ing. Zuzana Oškrdalová, Jiří Dobrovolný, Dis.
Omluven: Jaroslav Haška
Starosta navrhl, určit ověřovatele zápisu Ing. Soňu Štossovou, Ph.D. a Jana Hlavoně.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu Ing. Soňu Stossovou, Ph.D. a Jana Hlavoně.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti O Zdržel se 2 (lug. Soňa Štossová, Ph.D. a Jan Hlavoň)
Usnesení bylo schváleno.
Zapisovatelem určil Janu Vontrobovou.
Schválení proEramu zasedání:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta vznesl návrh na
doplnění o bod. : Rozpočtové opatření.
Starosta dal hlasovat o návrhu program v novém znění

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje následující program

zasedání:

1. Informace starosty, místostarosty a předsedů výborů
2. Smlouva o zřízení věcného břemene E. ON
3. Zádost o příspěvek na sportovní činnost FC Slovan Rosíce o.s.
4. Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažd‘ování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Tetčice
5. Rozpočtové opatření
6. Návrhy členů zastupitelstva
7. Diskuze a závěr zasedání
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti O Zdrželi se O
Usnesení bylo schváleno.
1 Informace starosty, místostarosty a předsedů výborů
Starosta informoval, že MČU Rosice nařídil pozastavení stavby veřejná prostranství, chodníky.
Dále uvedl, že se obci pravděpodobně podaří získat dotaci na koupi kompostéru do všech
domácností.
Ing. Zuzana Oškrdalová informovala o činnosti školského a sociálního výboru.
Ing. Soňa Stossová, Ph.D. poskytla informaci o činnosti Mikroregionu Kahan v roce 2014.
Roční zpráva o činnosti je občanům přístupna na 013.
—

2 Smlouva o zřízení věcného břemene E. ON
Starosta předložil zastupitelům Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
1040001157/051 se společností E. ON E. ON Distribuce na pozemních ve vlastnictví obce.
Uvedl, že budoucí smlouva bude uzavřena za účelem umístění distribuční soustavy- kabel NN
1 092m, skříň SR522+P~ na zatížené nemovitosti a za účelem jejího provozování. Náhrada za
zřízení věcného břemene bude 29 500,-Kč bez DPH.
Starosta uvedl, že smlouva byla připomínkována, bohužel tato nabídka od společnosti E. ONje
definitivní.
Na dotaz Ing. Soni Stossové, proč se upustilo od sjednané ceny 350 Kč/m. Starosta uvedl, pokud
by obec požadovala 350 Kč/m, firma E. ON by obci neumožnila pokládat kabely obce do jejich
výkopů. Pan Jan Hlavoň uvedl, firma E. ON za obec provede výkopy, do kterých obec bude
ukládat vlastní kabely, to znamená, že tímto obec ušetří nemalou částku za výkopové práce.
-

—

Ing. Bc. Zdeněk Šmarda, MSc., vznesl dotaz, zda je cena za věcně břemeno sjednaná ve
smlouvě výhodná pro obec. Cena se za zřízení věcného břemene sníží o cca 350 000,-Kč oproti
původní úmluvě, jestli tedy ušetří obec výkopovými pracemi více než uvedenou částku.
Místostarosta Jan Hlavoň potvrdil, že obec by měla ušetřit částku ještě větší, než byl původní
návrh smlouvy.
Zastupitelé smlouvu projednali.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene 1040001157/051 se společností E. ON E. ON Distribuce, a.s. se sídlem: E A.
—

Gerstnera 2 151/6, 37049 České Budějovice,
kabel NN 1092m, skříň SR522+P a pověřuje starostu k podpisu smlouvy

-

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti O Zdrželi se 2 (Jiří Dobrovolný, Dis., Ing. Soňa Štossová,
Ph.D.)
Usnesení bylo schváleno.
3 Žádost o příspěvek na sportovní činnost FC Slovan Rosice o.s.
Starosta konstatoval, že došlo k novelizaci zákona 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve kterém se uvádí, že poskytovatel zveřejní program na své
úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty
podle odstavce 2 iísm. fl. Poskytovatel, kterým je svazek obcí, zveřejní program na úředních
deskách členských obcí způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před
počátkem lhůty podle odstavce 2 písm. D. Program se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode
dne zveřejnění. Jelikož k tomu nedošlo, nelze schválit tento příspěvek.
-

Zastupitelé tento bod projednali.
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují poskytnutí finančního příspěvku FC Slovan Rosice, o.s., se sídlem
Sportovní 372, 665 01 Rosice ve výši 10 000,-Kč na akci Fotbalový turnaj mladších žaků
Slovan Cup 2015
Výsledek hlasování: Pro O Proti 7 Zdrželi se 1 (Ing. Bc. Zdeněk Šmarda, MSc.)
Usnesení nebylo schváleno.
4- Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažd‘ování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Tetěice
Starosta informoval, že obec má povinnost dle novely zákona o odpadech od roku 2015 umožnit
třídit občanům nově kovy a bioodpad.
Podle vyhlášky si obce mohou vybrat z několika způsobů, jak občanům umožnit třídění kovů i
bioodpadů. Mezi způsoby třídění patří sběr skrze sběrné dvory, velkoobjemové kontejnery,
sběrné nádoby, pytlový způsob sběru a v případě bioodpadů i např. bioplynové stanice nebo
obecní a komunitní kompostárny.
Biologicky rozložitelný komunální odpad je od letošního roku povinností obce přijímat
každoročně minimálně v období od 1. dubna do 31. října. Kov, stejně jako plasty, papír a sklo
pak celoročně.
Tato obecně závazná vyhláška obce Tetčice stanovuje systém shromažd‘ování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Tetčice,
včetně nakládání se stavebním odpadem.
Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Tetčice
č 3/2008, o systému shromažd‘ovaní sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňovaní
komunálního odpadu vznikajících na území obce včetně systému nakládání se stavebním
odpadem. Tato vyhláška byla schválena Ministerstvem vnitra, odborem dozoru a kontroly
veřejné správy.

Zastupitele vyhlášku projednali.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetěice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Tetčice Č. 2/2015 o
stanovení systému shromažd‘ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území obce Tetčice, která nahrazuje Obecně závaznou vyhlášku
Obce Tetčice ě. 3/2008.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti O

Zdrželi se O

Usnesení bylo schváleno.

5- Rozpočtové opatření
Paní Vontrobová uvedla, že rozpočtové opatření č. 2/2015 schválil 27. 2. 2015 starosta za

účelem provedení úhrady správního poplatku ve výši 6 500,-Kč Městskému úřadu Rosice za
dodatečné povolení ke stavbě vodovodního potrubí v horní části ulice Palackého.
Rozpočtovým opatřením Č. 3/2015 se do rozpočtu zatřídí rozpočtová položka 4112
Neinvestiční přijaté dotace ve výši 196 700,-Kč ze státního rozpočtu v rámci souhrnného
dotačního vztahu.
Jedná se o příspěvek na výkon státní správy v roce 2015 v rámci finančního vztahu státního
rozpočtu. Uvedený objem zahrnuje prostředky na financování výkonu přenesené působnosti.

—

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje rozpočtové opatření ě. 2/2015 a 3/2015
v předloženém znění.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti O Zdrželi se O
Usnesení bylo schváleno
6 Návrhy členů zastupitelstva
Ing. Bc. Zdeněk Smarda, MSc., navrhl, aby byly na webové stránky obce vkládány zápisy ze
zastupitelstva.
Paní Vontrobová uvedla, že žádný zákon výslovně nestanovuje obsah webových stránek,
zveřejňování zápisů je nepovinná služba veřejnosti. Obec však musí dodržet ochranu
chráněných údajů dle zvláštních předpisů.
Pan starosta uvedl, že zápisy budou zveřejňovány na webových stránkách obce po začernění
osobních údajů.
Jiří Dobrovolný Dis. navrhl, aby byly umístěny na průtahu obcí nové radary na měření rychlosti
z důvodu ochrany bezpečnosti obyvatel Tetčic.
—

7 Diskuze a závěr zasedání
V diskusi se probíraly problémy spojené se stavbou průtahu veřejná prostranství. Pan Hlavoň
uvedl, že obrubníky u obecního úřadu se nebudou měnit, že musí být kolmý výjezd z ulice
Hybešova na ulici Palackého.
-

-

Paní
poznamenala, že u nádraží jsou přeplněné odpadkové koše a kolem je nepořádek.
Starosta slíbil, že to bude řešit s vlastníkem pozemku.
Ing
uvedl, že inicioval zastavení prací na stavbě veřejná prostranství.
Pan
vznesl dotaz, proč bývalý předseda stavebního výboru neupozornil na špatné
provádění stavebních prací a nesnažil se pozastavit stavbu chodníků dříve. Ing
odpověděl, že stavební výbor má nulovou výkonnou pravomoc, je jen poradní orgán
zastupitelstva a dělá pouze to, co mu určí zastupitelstvo obce.
Pan
uvedl, že Ing
nikdy neupozornil na zasedání, co se dělá na stavbě špatně.
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18.49 hod.
Přílohy zápisu:
1.
Prezenční listina
2.
Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle * 93 odst. I zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 13.3. 2015
Ověřovatelé:
Ing. Soňa Štossová Ph.D

dne

Jan Hlavoň
Starosta~

dne
dne

