Obec Tetčice
Palackého 177, 664 17 Tetčice
Zastupitelstvo obce Tetčice
Zápis Č. 2/20 17
ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice,
konaného dne 7. 3. 2017, od 18:00 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu,
na adrese Palackého 177, TetČice
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Jetčice (dále též jako „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 7 dní, a to od 27. 2. 2017 do 7. 3. 2017.
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, Josef Pokorný, Ing.
Bc. Zdeněk Smarda, MSc., Bc. Jiří Dobrovolný, Dis., Jan Hlavoň
Omluven: Jaroslav Haška
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu kg. Bc. Zdeňka Šmardu, MSc. a Jana Hlavoně
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu kg. Bc. Zdeňka Smardu, MSc. a Jana Hlavoně
Výsledek hlasování:
Hlavoň)

Pro 6 Proti O Zdržel se 2 (Ing. Bc. Zdeněk Šmarda, MSc., Bc. a Jan

Usnesení bylo schváleno.
Zapisovatelem starosta určil Janu Vontrobovou.
Schválení programu zasedání:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
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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. Výsledek kontroly výkonu samostatné působnosti, provedenou Ministerstvem vnitra
CR
5. Dohoda o vytvoření společného spádového obvodu základní školy
6. Smlouva s UZSVM o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E. ON
8. Obecně závazná vyhláška
9. Zádost MS Tetčice o příspěvek na úhradu plaveckého kurzu
10. Záměr pronájmu Rybářské bašty
11. Návrhy členů zastupitelstva
12. Diskuze
-

Výsledek hlasování: Pro 8

Proti O

Zdrželi se O

Usnesení bylo schváleno.

2— Informace starosty, místostarosty a předsedů výborů
Starosta informoval, že se připravuje projekt sběrného dvora, také bude probíhat v nejbližší
době výběrové řízení na akci zateplení budovy Základní školy, budovy Rybářské bašty a
budovy Nádražní 58. Zateplení by mělo být dokončeno do podzimu 2017.
Také sdělil, že na záldadě změny školského zákona se změnili pro tento rok podmínky pro
provozování přípravných tříd. Z tohoto důvodu sev září 2017 nepodaří otevřít přípravnou třídu
ve škole.
Starosta informoval na základě podkladu z Krajského ředitelství policie, územního odboru
v Rosicích o bezpečnostní situaci v obci Tetčice v průběhu roku 2016. Uvedl, že v tomto období
bylo šetřeno 18 přestupků, z čehož byl u 9 přestupků zjištěn pachatel.
Zastupitelstvo obce tyto informace vzalo na vědomí.

3 Rozpočtové opatření
-

P. Vontrobová informovala, že pro rok 2017 vstoupila do účinnosti novela vyhláška č. 323/2002
Sb., rozpočtové skladbě. Tato novela byla ve Sbírce zákonů CR zveřejněna až na konci roku
2016, v době kdy obec měla rozpočet schválený. Vzhledem k novelizaci rozpočtové skladby
v souladu s ~ 16 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byla na začátku roku
upravena položka 1351 Odvod z loterií na položku 1382- Zrušený odvod z loterií a podobných
her kromě z výherních hracích přístrojů. Nejde však o změnu rozpočtu, ale o změnu čísla
položky rozpočtové skladby. Mění se jen číslo položky, objem na ní se však nemění.
2

Zastupitelé vzali informaci o změně na vědomí.
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Výsledek kontroly výkonu samostatné působnosti, provedenou
Ministerstvem vnitra CR
Starosta předložil Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Tetčice
na základě ustanovení ~ 129 a násl. Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů. Předmětem kontroly bylo dodržování Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále zákon o obcích), zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím v platném znění a zákona Č. 500/2004 Sb. správní řád a
dalších souvisejících oblastí samostatní působnosti svěřené orgánům obce. Kontrola proběhla
dně 25. 1. 2017v budově obecního úřadu. Při kontrole byla zjištěn jen jeden nedostatek ato, že
pachtovní smlouva s kg. Tesařem Josefem není opatřena doložkou potvrzující řádné zveřejnění
záměru. Tímto obec porušila ustanovení * 41 odst., 1 věty první zákona o obcích.
Starosta navrhl opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Navrhl určit kontrolní
výbor zodpovědným za dodržování povinností stanovených příslušným opatřením ustanovením
zákona o obcích, aby bylo zamezeno opakování nezákonného postupu orgánu obce.
-

Zastupitelé výsledky kontroly a návrh opatření projednali
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice určuje kontrolní výbor obce Tetčice a starostu k důkladnější
kontrole dodržování povinností stanovených příslušným opatřením ustanovením zákona o
obcích, aby bylo zamezeno opakování nezákonného postupu orgánu obce.
Schvaluje, aby pachtovní smlouva na pozemky p. č. 3113 v k. ú Neslovice a pozemky p. č.
2002, 2003, 2006 v k. ú. Tetčice byla opatřena doložkou prokazující splnění zákonných
podmínek, tj. zveřejnění záměru, k tomu pověřuje starostu.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti O

Zdrželi se O

Usnesení bylo schváleno.

5— Dohoda o vytvoření společného spádového obvodu základní školy
Starosta předložil zastupitelům návrh Dohody o vytvoření společného spádového obvodu
základní školy uzavřená podle * 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále je „školský zákon“)m e z i účastníky Obcí Neslovice se sídlem Neslovice, Hlavní 14,
664 91 Ivančice, KDO 00282197, zastoupenou Ing. Jakubem Kokoliou, starostou jako
zřizovatelem školy a Obcí Tetčice jako zajišťující podmínky plnění povinné školní docházky.
Na základě této dohody se Učastníci Dohody dohodli ve smyslu ~ 178 odst. 2, písm. b) zákona
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
(školský zákon) v platném znění na vytvoření společného spádového obvodu tak, že spádový
obvod Základní školy a mateřské školy Neslovice tvoří územní obvod obce Neslovice a obce
Tetčice. Uzavřením této dohody plní obec Tetčice povinnost vytvářet pro děti s trvalým
pobytem v územním obvodu obce podmínky pro plnění povinné školní docházky v plném
rozsahu.
Zastupitelé dohodu projednali
Návrh usnesení
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Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Dohodu o vytvoření společného spádového obvodu
základní školy mezi Obcí Neslovice se sídlem Neslovice, Hlavní 14, 664 91 Neslovice, ICO
00282197, zastoupenou Ing. Jakubem Kokoliou, starostou jako zřizovatelem školy a Obcí
Tetčice v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu této dohody.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti O

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

6- Smlouva s ÚZSVM o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
Starosta předložil návrh Smlouvy bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemku parc.
Č. 1029/6 v k.ú. Tetčice mezi úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo Nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2— převodcem, a Obcí Tetčice nabyvatelem.
Uvedl, že na základě této smlouvy Obec Tetčice nabývá bezúplatně pozemek v k.ú. Tetčice p.č.
1029/6, ostatní plocha, způsob využití silnice. Na pozemku se nachází stavba místní
komunikace chodník v majetku obce.
—

—

Zastupitelé návrh smlouvy projednali
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Smlouvu Smlouva o kezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci č.j. BP -16/162 uzavřenou mezi Ceskou republikou Uřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2Nové Město, IC 69797111 a Obcí Tetčice v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy
-

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti O

Zdrželi se O

7 Smlouva a smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E-ON
Starosta předložil návrh Smlouvy č. 1030032587/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi E. ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské
Budějovice IC 280 85 400 budoucím oprávněným a Obcí Tetčice budoucím povinným za
účelem realizace stavby Tetčice RNDr. Matěj: NN přípojka kab.sm. Jedná se o síť technického
vybavení, která je zřizovaná a provozovaná ve veřejném zájmu.
Uvedl, že stavbou dojde k dotčení pozemků par. Č. 796 v k.ú. Tetčice v k. ú Tetčice, ve
vlastnictví Obce Tetčice
-

.

—

Zastupitelé smlouvu projednali.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Smlouvu č. 1030032587/002 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břernene mezi E. ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 215 1/6, 37049 Ceské
Budějovice IC 280 85 400 a Obcí Tetčice v předloženém znění a pověřují starostu k podpisu
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti O Zdrželi se O
Usnesení bylo schváleno.
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8 —Obecně závazná vyhláška Obce Tetčice
Starosta předložil zastupitelům návrh Obecně závazné vyhlášky obce Tetčice Č. 1/20 17, kterou
se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné
pobíhání psů z důvodu již neplatných zákonných ustanovení v původní vyhlášce.
Tato vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Tetčice.
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Tetčice Č. 2/1998
o zákazu volného pobíhání psů na veřejných prostranstvích v obci Tetčice, ze dnel4.3.1998.
Uvedl, že vyhláška nabude účinnost 15. dnem po jejím vyhlášení.
Zastupitelé vyhlášku projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Tetčice Č. 1/2017, kterou
se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné
pobíhání psů
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti O

Zdrželi se O

Usnesení bylo schváleno
9 Žádost o příspěvek na plavání MŠ Tetčice
Starosta předložil zastupitelům žádost Mateřské školy Tetčice, příspěvkové organizace, se
sídlem Tyršova 307, Tetčice o mimořádný příspěvek ve výši 29 000,-Kč na zabezpečení
dopravy na plavecký kurz dětí ze školky v roce 2017. Uvedl, že plavecký kurz bude realizován
v Brně Kohoutovicích od 3. 4. 2017. Plaveckého kurzu se také zúčastní děti z přípravné třídy
v ZS a MS Tetčice, které mají trvalý pobyt v Obci Tetčice.
-

-

Zastupitele žádost projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Mateřské škole Tetčice, příspěvkové organizaci, se
sídlem Tyršova 304, Tetčice, poskytnutí navýšení provozního příspěvku o 29 000,-Kč na
zabezpečení dopravy na kurz plavaní dětí z této školy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti O Zdrželi se O
Usnesení bylo schváleno

10 Záměr pronájmu Rybářské bašty
Starosta informoval zastupitele, že dne 27. 2. 2017 byla doručena výpověď smlouvy o nájmu
prostor sloužících k podnikání na adrese Křiby 332, v Tetčicích ze dne 15. 12. 2015 od
současného nájemce pana Miloslava Hofmana. Nájem bude ukončen ke dni 31. 5. 2017.
Současně starosta předložil návrh záměru pronajmout opět tyto prostory a přilehlé pozemky.
-

Zastupitele záměr projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce TetČice schvaluje Záměr pronájmu pozemků p.č. 1049/1+1049/5±1049/6
v k.ú TetČice, stavbu č.p. 332 Rybářská bašta včetně pozemku 1049/2 v k.ú. Tetčice a garáž
bez. č.p. včetně pozemku 1049/4 v k.ú. Tetčice za účelem provozování volnočasových aktivit
—
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přístupných veřejnosti a zajištující volnočasové využití s občerstvením především pro
obyvatele pronajímatele.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti O Zdrželi se O
Usnesení bylo schváleno

7— Návrhy členů zastupitelstva
Nebyly vzneseny žádné návrhy.

8- Diskuze a závěr zasedání
Pan Miloslav Dvořák informoval, že Ceská republika mohla získat dotaci, ale nedokázala
prostavět 27 miliard Kč. Uvedl, že je škoda, že tyto peníze Ceská republika nedokáže využít ke
stavbě obchvatu.
Pan Sevčík Jan poznamenal, žeje velmi !patná kvalita vysílání místní kabelové televize.
Starosta sdělil na základě dotazu pana Sevčíka, že v roce 2018 bude probíhat stavba 111394
Tetčice průtah, 1. stavba, to je oprava mostku. Obec Tetčice bude v době stavby uzavřena,
stavba bude probíhat cca 3 měsíce.

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18.30 hod.
Přílohy zápisu:
• Prezenční listina
.
Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle ~ 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis zapsala Jana Vontrobová dne: 9. 3. 2017
Ověřovatel: Jan Hlavoň podpis

Ověřovatel: Ing. Bc. Zdeněk Šmarda, MSc. odpis

Starosta: Jan Šon, podpis

dne 15. 3. 2017

~

dne 15. 3. 2017

dne 15. 3. 2017

