Obec Tetčice
Palackého 177, 664 17 Tetčice
Zastupitelstvo obce Tetčice
Zápis č. 5/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice,
konaného dne 23. 6. 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 „zastupitelstvo obce“) bylo zahájeno v 18.00 hodin
starostou obce Janem Šonem.
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 16. 6. 2015 do 23. 6. 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 9 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§
92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomní: Ing. Bc. Zdeněk Šmarda, MSc., Ing. Pavel Němec, Jan Šon, Jan Hlavoň, Jan Kejda, Ing. Zuzana
Oškrdalová, Bc. Jiří Dobrovolný, Dis., Jaroslav Haška, Ing. Soňa Štossová, Ph.D.
Omluven:
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Zuzanu Oškrdalovou a Ing. Bc. Zdeňka Šmardy, MSc.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu Ing. Zuzanu Oškrdalovou a Ing. Bc. Zdeňka Šmardy, MSc.
Výsledek hlasování:
MSc.)

Pro 7 Proti 0 Zdržel se 2 (Ing. Zuzana Oškrdalová a Ing. Bc. Zdeněk Šmarda,

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 stáhnout bod zasedání: Dohoda o částečném narovnání s bývalou uživatelkou Ryb. Bašty
z důvodu nedostatku podkladů k tomuto bodu.
Starosta dal hlasovat o návrhu programu zasedání v navrhovaném znění.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje následující program zasedání:
Navržený program
1. Zahájení zasedání
2. Informace starosty, místostarosty a členů zastupitelstva
3. Dotační projekt z Operačního programu životní prostředí
4. Kupní smlouva s firmou MEWA-BRNO s.r.o.
5. Smlouva o dílo s Ing. Michalem Turečkem
6. Rozpočtové opatření
7. Návrhy členů zastupitelstva
8. Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
2 – Informace starosty, místostarosty a předsedů výborů
Starosta informoval, že bude probíhat rekonstrukce havarijního stavu vodovodního řádu na ulici Hybešové
a k tomuto připravovanému záměru proběhne veřejné projednání. Dále informoval, že byla provedena
závěrečná prohlídka parkoviště vedle školy a nebyly shledány žádné závady.
Dále starosta sdělil, že stavba veřejná prostranství probíhá dle harmonogramu. Informoval také, že se musí
upravit projekt na veřejné osvětlení na Křibech, z důvodu, že E-on chce pokládat elektrické vedení do země
a budou se muset odstranit sloupy. Dále přislíbil, že bude hejtmanovi Jihomoravského kraje zaslán dopis,
týkající se neúměrné dopravy v obci Tetčice. Tento stav chce ještě doložit měřením z radaru a podporou
sousedních obcí, které jsou také dopravou zasaženy.
Ing. Soňa Štossová, Ph.D. informovala, že na schůzi zástupců obci Mikroregionu Kahan dne 4. 6. 2015 byl
schválen závěrečný účet Mikroregionu Kahan dso, Hutní osada 14, 664 84 Zastávka, IČ 71 21 40 38, za rok
2014. Tento závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Tetčice od 12. 5. 2015 do 1. 6.
2015. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Zastupitelstvo obce tuto informaci vzalo na vědomí.
3 - Dotační projekt z Operačního programu životní prostředí
Starosta podal informace k Operačnímu programu životního prostředí, uvedl, že řídicím orgánem je
Ministerstvo životního prostředí, zprostředkujícím subjektem je Státní fond životního prostředí ČR. Jedná
se o projekt,, Kompostéry pro občany obce Tetčice´´.
Zastupitelé projekt projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí neinvestiční dotace z Operačního programu životní prostředí
,,Kompostéry pro občany obce Tetčice ´´a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
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4 - Kupní smlouva s firmou MEVA-BRNO s.r.o.
Starosta předložil Kupní smlouvu s firmou MEVA-BRNO, s.r.o., se sídlem 24. dubna 428, 664 43 Želešice,
na celkovou částku 952 875,-Kč včetně DPH. Uvedl, že jde o nákup 350 ks kompostérů o objemu min. 900
l v rámci Operačního programu životní prostředí.
Zastupitelé smlouvu projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Kupní smlouvu s firmou MEVA-BRNO, s.r.o., se sídlem 24. dubna
428, 664 43 Želešice, IČ 63471892 na dodávku 350 ks kompostérů za celkovou cenu 952 875,-Kč včetně
DPH a pověřuje starosty k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
5 – Smlouva o dílo s Ing. Michalem Turečkem
Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o dílo č. 26/2015 se zhotovitelem Ing. Michalem Turečkem,
Veselá 223, 763 15 Slušovice.
Předmětem díla je zpracování dokumentace pro výběr dodavatele k dotačnímu projektu z Operačního programu Životní prostředí.
Zastupitelé smlouvu projednali
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Smlouvu o dílo č. 26/2015 se zhotovitelem Ing. Michalem
Turečkem, Veselá 223, 763 15 Slušovice, IČ 49161075 a pověřuje starosty k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno

6 – Rozpočtové opatření
P. Vontrobová předložila zastupitelům rozpočtové opatření č. 7/2015, uvedla, že rozpočtovým opatřením
se celkové příjmy a výdaje nemění.
Rozpočtové opatření č. 7/2015 schválil starosta 15. 6. 2015. Tímto rozpočtovým opatřením se rozpočet na
straně výdajů pitná voda OdPa 2310 se zvyšuje částku 5 000 Kč a ostatní činnosti j,n. OdPa 6409 se snižuje
o 5 000,-Kč.
Dále informovala, že rozpočtovým opatřením č. 8/2015 se zvyšuje rozpočet na straně příjmů OdPa 2219
ostatní záležitosti pozemních komunikací o částku 2 000,-Kč, zvyšuje rozpočet na příjmů OdPa 3314
činnosti knihovnické o částku 12 000,-Kč a zvyšuje rozpočet na příjmů OdPa 6171 činnost místní správy o
částku 22 000,-Kč.
Rozpočet se zvyšuje na straně výdajů OdPa 3723 sběr a svoz ostatních odpadů o částku 1 111 400,-Kč,
zvyšuje na straně výdajů OdPa 3613 nebytové hospodářství o částku 50 000,-Kč, snižuje na straně výdajů
OdPa 6409 ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 825 400,-Kč, snižuje na straně výdaje v OdPa 6112
zastupitelstva obcí o částku 150 000,-Kč a snižuje na straně výdaje v OdPa 3745 péče o vzhled obce a
veřejnou zeleň o částku 150 000,-Kč. Celkové příjmy a výdaje se zvýší o 36 000,-Kč.
Zastupitelé rozpočtová opatření projednali
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2015 a číslo 8/2015 v souladu s ustanovením
§ 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
7 – Návrhy členů zastupitelstva
Nebyly vzneseny žádné návrhy
8 - Diskuze a závěr zasedání
Paní
navrhla, aby bylo umístěno po obci více košů na psí exkrementy a požádala, aby se na ulici
Neslovické umístila lavička (u potůčku, kde již bývala).
Pan ………. požádal o vyčistění břehů potoka.
Starosta přislíbil, že bude řešit tyto požadavky.
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18.25 hod.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis zapsala Jana Vontrobová dne: 25. 6. 2015
Ověřovatel Ing. Zuzana Oškrdalová, podpis………………………dne……………………..
Ověřovatel Ing. Bc. Zdeněk Šmarda MSc.……………………….. dne……………………..
Starosta Jan Šon, podpis………………………………………….. dne……………………..
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