Obec Tetčice
Palackého 177, 664 17 Tetčice
Zastupitelstvo obce Tetčice
Zápis č. 10/201 5
ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice,
konaného dne 3. 11. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního
úřadu,
na adrese Palackého 177, Tetěice
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Jetčice (dále téžjako „zastupitelstvo obce“) 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? dní, a to od 27. 10. 2015 do 3. 11. 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 Son, Jan Kejda, Ing. Zuzana Oškrdalová, Ing. Soňa Štossová,
Ph.D., Ing. Bc. Zdeněk Smarda, MSc., Jan Hlavoň, Jaroslav Haška
Omluven: Bc. Jiří Dobrovolný, Dis.
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Ing. Pavla Němce a Jaroslava Hašky
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Němce a Jaroslava Hašky
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti O Zdržel se 2 (Jaroslav Haška a Ing. Pavel Němec)
Usnesení bylo schváleno.
Zapisovatelem starosta určil Janu Vontrobovou.
Schváleni pro~ramu zasedání:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Starosta dal hlasovat o návrhu programu zasedání v navrhovaném znění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje následující program zasedání:
Navržený program
1. Zahájení zasedání
2. Informace starosty, místostarosty a členů zastupitelstva
3. Rozpočtové opatření
4. Zádost TJ Sokol o doplacení nájmu
5. Poskytnutí dotace na akci Předvánoční kros 2015
6. Smlouva o právu provést stavbu
‘7. Dodatek ke zřizovací listině MS Tetčice
8. Návrhy členů zastupitelstva
9. Diskuze
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti O

Zdrželi se O

Usnesení bylo schváleno.
2 Informace starost-v. místostarosty a předsedů výborů
Starosta informoval, že nájemce Rybářské bašty vypověděl nájem k 30. 11. 2015 a z toho
důvodu byl zveřejněn záměr na pronájem této nemovitosti včetně pozemků.
Uvedl, že o výběru nového nájemce bude společně s ním také rozhodovat Ing. Pavel Němec a
pan Jan Hlavoň.
Dále starosta informoval, že schválil směrnice Mateřské školy Tetčice, příspěvkové organizace.
Starosta se omluvil občanům Tetčic za komplikace způsobené v souvislostí s opravou
vodovodního řádu na ulici Hybešové.
Také sdělil, že firma Pou a.s. již připravuje k předání chodníky v úseku od obecního úřadu po
konec ulice Palackého.
Starosta upozornil, že dle Zásad a pravidel Obce Tetčice pro poskytování dotací byl termín
podávání žádostí o dotaci na provoz na následující rok do 31. 10. 2015. Tento termín však
dodržely jen některé organizace.
—.

Zastupitelstvo obce tyto informace vzalo na vědomí.

3 Rozpočtové opatření
P. Vontrobová předložila zastupitelům rozpočtové opatření Č. 13/2015, které schválil v září
2015 starosta. Uvedla, že rozpočtovým opatřením byl do rozpočtu začleněn přijatý neinvestiční
transfer ve výši 900 600,- Kč na nákup kompostérů, přijatý investiční transfer ve výši 346 100,Kč na teclmické zhodnocení veřejného osvětlení a převod z účtu FKSP na běžný účet ve výši
5 900,-Kč. Výdaje rozpočtu byly upravený v souvislostí s příjmy o stejnou výši.
Celkové příjmy a výdaje se změnily o částku 1 252 600,- Kč.
-

Dále předložila zastupitelům rozpočtové opatření č. 14/2015, které schválil starosta v říjnu
2015. Tímto rozpočtovým opatřením se rozpočet na straně výdajů OdPa 4359 Ostatní péče a
činnosti v oblasti sociální péče zvyšuje o částku 11 000,-Kč, OdPa 6409 Ostatní čiimosti j.n.
—

-
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Sc SniŽuje 0 30 600,- Kč a OdPa 2115 Úspora energie a obnovitelných zdrojů se zvyšuje o
28 000,-Kč. Rozpočet na straně příjmů OdPa 4359 Ostatní péče a činnosti v oblasti sociální
péče zvyšuje o částku 8 400,-Kč
Celkové příjmy a výdaje se rozpočtovým opatřením zvýší o 8 400,-Kč
-

—

Dále předložila zastupitelům rozpočtové opatření č. l5/2015.Tímto rozpočtovým opatřením se
rozpočet na straně výdajů OdPa 4359 Ostatní péče a činnosti v oblasti sociální péče zvyšuje
o částku 40 000,-Kč, OdPa 6409- Ostatní činnosti j. n. se zvyšuje o částku 261 000,- Kč, OdPa
2115 Uspora energie a obnovitelných zdrojů se zvyšuje o částku 630 000,-Kč, OdPa 3631Veřejné osvětlení se snižuje o částku 900 000,-Kč.
Rozpočet na straně příjmů OdPa 4359— Ostatní péče a činnosti v oblasti sociální péče zvyšuje
o částku 31 000,-Kč
Celkové příjmy a výdaje se rozpočtovým opatřením zvýší o 31 000,-Kč
—

-

Zastupitelé rozpočtová opatření projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2015, rozpočtové opatření č.
14/2015, rozpočtové opatření č. 15/2015 v souladu s ustanovením * 84 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování; Pro 8 Proti O

Zdrželi se O

Usnesení bylo schváleno.

4 Žádost TJ Sokol o doplacení nájmu
Starosta předložil zastupitelům žádost TJ Sokol Tetčice na doplacení nájmu za období ‘7/20126/20 14 ve výši 44 800,-Kč.
Uvedl, že se jedná o nájem za užívání sokolovny Základní a mateřskou školou Tetčice.
Od 1. 6. 2012 nebyl nájem Obcí Tetčice za užívání sokolovny hrazen, ani jiným způsobem
nebyl obcí provoz sokolovny podporován.
-

Zastupitelé žádost projednali
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje doplacení nájmu organizaci TJ Sokol Tetčic~ se sídlem
Tyršova 200, Tetčice, IC 48480959. Jedná se nájem za užívání sokolovny ZS a MS Tetčice v
období 7/2012-6/20 14, ve výši 44 800,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti O

Zdrželi se O

Usnesení bylo schváleno.

5- Dotace na akci Předvánoční kros 2015
Starosta předložil žádost Ing. Dokoupila o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 500,-Kč
na pořádání sportovní akce Předvánoční kros 2015, která se bude konat 19. 12. 2015 na
Rybářské baště v Tetčicích.
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Zastupitelé žádost projednali
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje poskytnutí dotace Ing. Bohuslavu Dokoupilovi, bytem
Rosická 167, 664 17 Tetěice ve výši 1 500,- Kč na akci Předvánoční kros 2015, schvaluje
smlouvu o poskytnutí dotace Ing. Bohuslavu Dokoupilovi a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti O

Zdrželi se O

Usnesení bylo schváleno.

6—Smlouva o Drávu provést stavbu
Starosta předložil zastupitelům návrh Smlouvy o právu provést stavbu uzavřenou mezi Obcí
Tetěice a Ing. Bc. Zdeňkem Smardou, MSc. Uvedl, že na základě této smlouvy na pozemcích
č. 330/1, 1042,854/1 v k.ú. Tetčice, které jsou ve vlastnictví Obce Tetčice, bude realizovaná
stavba Prodloužení plynovodního řádu plynové přípojky k rodinnému domu.
—

Zastupitelé smlouvu projednali
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou dle ~ 1746,
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na pozemcích 330/1,1042, 854/1(1504/l
dle PK) vše v k. ú Tetčice mezi vlastníkem Obcí Tetčice a stavebníkem Ing. Bc. Zdeňkem
Smardou, MSc., bytem Neslovická 353, 664 17 Tetčice
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O

Zdrželi se 1 (Ing. Bc. Zdeněk Šmarda, MSc.)

Usnesení bylo schváleno.
7 -Dodatek ke zřizovací listině MŠ Tetčice
Starosta předložil žádost MS Tetčice o doplnění zřizovací listiny MS Tetčice, příspěvkové
organizace o okruh doplňkové činnosti, při které mateřská škola zapůjčuje prostory pro kroužky
jiným školským zařízením, bezúplatně a po provozu školky.
Dále pak MS Tetčice žádá o zapsání do zřizovací listiny místa výkonu činnosti MS Tetčice a to
budovu TJ Sokol Tetčice, Tyršova 200, Tetčice.
Zastupitelé žádost projednali
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje předložený dodatek č. 1 ke zřizovací listině organizace
Mateřské školy Tetčice, příspěvkové organizace, se sídlem Tyršova 304, Tetčice.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti O

Zdrželi se O

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

9-Diskuze a závěr zasedání

I~€Yrhla aby byla zpevněna polní cesta od ulice Neslovické směrem
kiesu.

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18.20 hod.

Přílohy zápisu:
• Prezenční listina
.
Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle ~ 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis zapsala Jana Vontrobová dne: 5. 11. 2015

Ověřovatel: Ing Pavel Němec pod‘~~-~~

Ověřovatel : Jaroslav Haška

Starosta: Jan Šon, podpis

..

.dne.

..

.Ĺť ťť
ř/vl.

~41

.

btC

dne

5

