Obec Tetěice
Palackého 177, 664 17 Tetčice
Zastupitelstvo obce Tetčice
Zápis č. 2/201 6
ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice,
konaného dne 23. 02. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,
na adrese Palackého 177, Tetčice
Zah&jení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Tetčice (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 15. 2. 2016 do 23. 2. 2016.
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 přítonmé, že ze zasedání je pořizován zvukový záznam jen pro potřeby zápisu.
Starosta informoval, že dne 16. 2. 2016 obdržel písemnou rezignaci člena zastupitelstva obce Ing.
Sonj Stossové Ph.D. na její mandát; tímto dnem její mandát člena zastupitelstva obce zanikl.
Na základě ~ 56, zákona 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, uprázdní-li se mandát v zastupitelstvu obce, nastupuje za člena tohoto zastupitelstva
náhradník kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle * 45 odst. 5, a to dnem následujícím
Po dni, kdy došlo k zániku mandátu, to je 1?. 2. 2016. Z toho důvodu byl osloven 1. náhradník pan
Josef Pokorný, který mandát člena zastupitelstva obce přijal.
Složení slibu členy zastupitelstva
Starosta v souladu s * 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval pana Josefa Pokorného ke složení slibu.
Před složením slibu starosta upozornil pana Josef Pokorného, že odmítnutí složit slib nebo složení
slibu s výhradou má za následek zánik mandátu.
Složení slibu proběhlo tak, že starosta přečetl slib stanovený v ~ 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji
věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu obce Tetčice a jejích občanů a řídit se Ustavou a zákony Ceské republiky“ [~ 69 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění].
Starosta vyzval pana Josefa Pokorného ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a k podpisu na
připravený arch.
Nový člen zastupitelstva složil slib, to stvrdil svým podpisem.
Dále bylo novému členu zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva
obce podle ~ 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, v platném znění.
Starosta dále z prezenční listiny přítonmých členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 9 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 Hlavoň, Jan Kejda, Ing. Zuzana Oškrdalová, Jaroslav
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Haška, Ing. Bc, Zdeněk Šmarda, MSc., Josef Pokorný, Bc, Jiří Dobrovolný, Dis.
Omluveni:
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Bc, Zdeňka Šmardu MSc. a Ing. Zuzanu Oškrdalovou
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu Ing. Bc. Zdeňka Smardu MSc. A Ing. Zuzanu
Oškrdalovou
Výsledek hlasování:
Oškrdalová)

Pro 7 Proti O Zdržel se 2 (kg. Bc, Zdeněk Šmarda, MSc. A Ing. Zuzana

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, změnit znění bodu č. 4 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene UZSVM na znění 4. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ÚZSVM
Dále starosta navrhl vložit bod. Volba zástupce do Mikroregionu Kahan dso.
—

—

Starosta dal hlasovat o návrhu programu zasedání
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje následující program zasedání:
Navržený program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
‘7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení zasedání slib člena zastupitelstva
Informace starosty, místostarosty a členů zastupitelstva
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ÚZSVM
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě UZSVM
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E. ON
Prodej dřeva
Svěření movitého majetku do správy MS Tetčice
Volba zástupce do Mikroregionu Kahan dso
Veřejné projednání úhrady faktury Ing. Vybírala
Návrhy členů zastupitelstva
Diskuze
—

Výsledek hlasování: Pro 9

-

—

-

Proti O

Zdrželi se O

Usnesení bylo schváleno.

2 Informace starosty, místostarosty a předsedů výborů
Starosta informoval o Roční zprávě Mikroregionu Kahan dso za rok 2015. Dále poskytl informace,
—
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že SÚS JMK podala reklamaci firmě BERGER BOHEMIA na odvodnění silnice.
Také uvedl, že byl na Povodí Moravy s.p. vznesena žádost na pročistění a úprava vodoteče odjejího
vyústění mezi ulicemi Hybešova a Tyršova po její vtok do Bobravy. Doposud však nebyla doručena
žádná odpověď.
Dále informoval, že Obec Tetčice zakoupila komunální traktor.
Starosta také sdělil, že není možné uzavřít s Městem Rosice smlouvu o ukládání velkoobjemového
odpadu občanů Tetčice do jejich sběrného dvora.
Také poděkoval Ing. Sonj Stossové Ph.D. za její práci na vydání knihy Tetčice archeologické
doklady.
Místostarosta informoval, že se chystá stavební uzávěra za ulicí Hybešovou a Tyršovou podél
vedení 400 KW. Uzávěra bude dlouhodobá. Jedná se o posílení vedení, budou se stavět nové sloupy.
Podél vedení bude 400 m ochranné pásmo. V současné době se jedná jeno informaci. Až v příštím
roce bude tento záměr zveřejněn a občané budou moci podávat připomínky R záměru.
—

Zastupitelstvo obce tyto informace vzalo na vědomí.

3 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ÚZSVM
Starosta předložil návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Uřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo Nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
vlastníkem a Obcí Tetčice-budoucí, oprávněným.
Uvedl, že na základě této smlouvy Uřad dává souhlas Obci Tetčice k realizací stavebního záměru na
pozemcích, které jsou ve vlastnictví státu. Jedná se o stavbu nazvanou Tetčice obec: Mlýnská,
Sušilova kabelizace venkovní sítě VO na pozemcích PK 1500/l a PK 1500/2, v k.ú. Tetčice,
zapsaných na LV 60000, ostatní plocha.
-

-

-

-

-

Zastupitelé návrh smlouvy projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.j.
UZSVMIB/49797/2015-HSPH uzavřenou mezi Uřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2- Nové Město, IC 69797111 a
Obcí Tetčice v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O

Zdrželi se O

Usnesení bylo schváleno.

4 Smlouva zřízení služebnosti inženýrské sítě
Starosta předložil návrh Smlouvy zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Uřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo Nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 povinným a
Obcí Tetčice oprávněným.
Uvedl, že na základě této smlouvy Úřad zřizuje ve prospěch Obce Tetčice ke služebnému pozemku
PK 1507/1, v k.ú. Tetčice, pozemek ve zjednodušené evidenci služebnost inženýrské sítě spočívající
v právu oprávněného vlastním nákladem a vhodným bezpečným způsobem na služebném pozemku
zřídit, přes něj vést, provozovat a udržovat inženýrskou sít nadzemní vedení přípojky NN, náležící
ke stavbě, instalace zařízení dopravního značení.
-

—

-

—

Zastupitelé návrh smlouvy projednali
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.j.
UZSVM/B/606l/20l6-HSPH uzavřenou mezi Uřadem pro zastupování státu ve věcech
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majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2- Nové Město, IČ 69797111 a
Obcí Tetčice v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O

Zdrželi se O

Usnesení bylo schváleno.

5 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E-ON
Starosta předložil návrh Smlouvy ě. 10300245071002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi E. ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 215 1/6, 37049 Ceské Budějovice IC
280 85 400 budoucím oprávněným a Obcí Tetčice budoucím povinným za účelem připojení nového
odběrného místa novostavba RD- Opluštil : NN příp. kab. příp.
Uvedl, že stavbou dojde k dotčení pozemků par. č. KN 1032/1 v k.ú. Tetčice v k. ú Tetčice, ve
vlastnictví Obce Tetčice
-

-

Zastupitelé smkuvu projednali.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Smlouvu č. 1030024507/002 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se společností E. ON. Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, Ceské
Budějovice, IC: 280 85 400 a pověřují starostu R podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se O
Usnesení bylo schváleno.

6 Prodej dřeva
Starosta předložil zastupitelům návrh na prodej dřeva za minimální cenu 600 Kč/prm.
Uvedl, že se jedná o dřevo vzniklé ze zbytku větví po dokončených nahodilých těžbách,
Množství je cca 7m 3. Záměr na prodej dřeva bude zveřejněn do 31. 3. 2016, do té doby také
mohou občané své nabídky předkládat na obecní úřad.
—

Zastupitelé záměr projednali
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje zveřejnění Záměru prodeje dřeva ve vlastnictví Obce ‘ľetčice
za minimální cenu 600 Kč/prm.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O

Zdrželi se O

Usnesení bylo schváleno.
7 —Svěření movitého majetku do s~rávv MŠ Tetčice
Starosta předložil zastupitelům návrh přílohy ke zřizovací listině příspěvkové organizace Obce
Tetčice vedené pod č. j. OT0596/20l5.
Na základě této přílohy Obec Tetčice, zřizovatel, bezúplatně předá do správy organizaci Mateřská
škola Tetčice, p. o. se sídlem Tyršova 304, Tetčice v souladu s ust. 27, odst2, písm. e) zákona č.
250/2000 Sb. a v návaznosti na čl. e)zřizovací listiny kjejíniu vlastnímu využití tento majetek:
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Notebook Lenovo v hodnotě 10 084,-Kč.
Myčka Silanos v hodnotě 39 957,-Kč.
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Zastupitelé návrh projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Přílohu ke zřizovací listině příspěvkové organizace
v předloženém znění a předává do správy Mateřské škole Tetčice, p. o. se sídlem Tyršova 304,
Tetčice kjejímu vlastnímu využití tento majetek:
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Notebook Lenovo v hodnotě 10 084,-Kč
Myčka Silanos v hodnotě 39 957,-Kč
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O

Zdrželi se O

Usnesení bylo schváleno.

8 Volba zástupce do Mikrore2ionu Kahan dso
Starosta uvedl, že vzhledem k rezignaci člena zastupitelstva obce Ing. Soni Stossové Ph.D. na její
mandát, také zanikl její mandát delegáta zástupce obce v Mikroregionu Kahan dso.
Pan Jaroslav Haška navrhl, aby za Obec Tetčice byl jako zástupce delegován do organizace
Mikroregion Kahan DSO, Hutní osada 14, Zastávka Jan Son.
-

Žádné jiné návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice deleguje jako zástupce obce do Mikroregionu Kahan DSO, Hutní osada
14, Zastávka pana Jana Sona.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti O

Zdrželi se 1(Jan Šon)

Usnesení bylo schváleno.
9 —Veřejné pro.iednání úhrady faktury Inp. Vybírala
Starosta předložil fakturu 2-12/2015. Požádal přítonmého JUDr. Kamila Mattese, aby poskytl
informace k tomuto bodu.
Pan doktor se vyjádřil k žádosti o proplacení faktury č. 2-12/2015 od dodavatel ZK Vybíral, Tetčice
v částce 10 000 Kč tak, že jednostranně vydaná faktura není oprávněná. Obec Tetčice si žádnou
práci od ZK Vybíral Tetčice neobjednala a proto nebyl uzavřen žádný dvoustranný smluvní vztah.
JUDr. Mattes dále uvedl,
a~ vydání faktury odůvodňuje tím, že jako živnostník provedl
svépomoc ze své iniciativy z důvodu nezbytné inženýrské činnosti.
V tomto případě však o výpomoc nejedná, uvedl JUDr. Mattes, neboť
ti neodvracel žádné
bezprostřední ohrožení, které by hrozilo.
JUDr Mattes také sdělil, že na každou zakázku musí být smlouva, nebo alespoň objednávka od
druhé smluvní strany, aby byl nějaký právní důvod pro úhradu údajně prováděné práce ZK Vybíral
Tetčice. V tomto případě však nic takového nebylo a nejedná se tedy o žádnou povinnost obce
smluvně založenou.
I, se vyjádřil k bodu tak, že jeho faktura je oprávněná.
uvedl dále, že právník by měl vědět, že některé činnosti nemusí být založeny smlouvou
nebo objednávkou. Některé činnosti mohou být založeny povinností ze zákona nebo plněním ve
prospěch třetí osoby.
uvedl, že nárok na úhradu faktury má z důvodu nutného zásahu z jeho strany ve věci
zřízení parkoviště před budovou obecního úřadu a úpravy křižovatek u obecního úřadu a na ulici
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Neslovická oprávněný. Na základě uznaní za jinak nedosažitelný a významný hmotný přínos pro
obec, má Obec Tetčice povinnost se vypořádat se za tuto službu.
Místostarosta uvedl, že
nemluví pravdu, parkoviště a křižovatky neřešil.
I dále sdělil, že plná moc udělená Obcí Tetčice JUDr. Mattesovi je nezákonná a
také nebezpečná pro Obec Tetěice. JUDr Mattes však uvedl, že je tato plná moc standardní.
Zastupitelé po dlouhém projednávání tohoto bodu přešli k hlasování.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetěice schvaluje proplacení faktury č. 2-12/2015 od dodavatele ZK Vybíral,
Palackého 17, 664 17 Tetčice, IC 43385184.
Výsledek hlasování: Pro O Proti 9 Zdrželi se 0
Usnesení nebylo schváleno.

10— Návrhy členů zastupitelstva
Nebyly vzneseny žádné návrhy.

11- Diskuze a závěr zasedání.
Starosta poskytl informaci k stavbě přeložky Bobravy. Uvedl, že stavba bude pravděpodobně
započata až v roce 2018.
Na žádost občanů starosta přislíbil, že budou ořezány keře u křížku, na křižovatce mezi ulici
Rosickou. MWnskou a ulicí Křiby.
upozornil, že by za obec nikdo neměl uzavírat smlouvy a že by měla Obec
Tetčice zrušit plnou moc, která byla udělena JUDr. Mattesovi. Upozornil zastupitele, v případě, že
je někdo upozorní na porušení právního předpisu, měli by to zastupitelé respektovat.
JUDr. Kamil Mattes uvedl, že plná moc je daná zákonem o advokacii aje v souladu se zákony.
.

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19.09 hod.
Přílohy zápisu:
• Prezenční listina
.
Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle ~ 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis zapsala Jana Vontrobová dne: 25. 2. 2016

Ověřovatel kg. Zuzana Oškrdalová podpis

dne 2.3.20 16

Ověřovatel Ing. Bc. Zdeněk Smarda, ~4Sc., podpis

Starosta Jan Šon, podpis

~~-.--„~—

dne 2.3.2016

dne 2.3.2016
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