Obec Tetčice
Palackého 177, 664 17 Tetčice
Zastupitelstvo obce Tetčice
Zápis č. 4/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice,
konaného dne 26. 04. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,
na adrese Palackého 177, Tetčice
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedánf 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.
kformace 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 19. 4. 2016 do 26. 4. 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 přítomné, že ze 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. Pavel Němec, Jan Šon, Jan Hlavoň, Jan Kejda, Ing. Zuzana Oškrdalová, Jaroslav
Haška, Ing. Bc. Zdeněk Smarda, MSc., Josef Pokorný, Bc. Jiří Dobrovolný,
Omluveni:
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Bc. Jiřího Dobrovolného a Jaroslava Hašky
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu pana Bc. Jiřího Dobrovolného a Jaroslava Hašky
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O Zdržel se 2 (Bc. Jiří Dobrovolný a Jaroslav Haška)
Usnesení bylo schváleno.
Zapisovatelem starosta určil Janu Vontrobovou.

.

Schválení 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 navrhl doplnit program o bod:
Zádost o poskytnutí dotace FC Slovan Rosice z. s.
‚

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.

Zahájení zasedání
Informace starosty, místostarosty a členů zastupitelstva
Rozpočtové opatření
Pachtovní smlouva
Zádost o užívání veřejného prostranství
Veřejnoprávní smlouva k zajišťování činnosti obecní policie
Finanční dar z Energoregionu 2020
Zádost o poskytnutí dotace FC Slovan Rosice z. s.
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, že bylo vydáno dodatečné povolení ke stavbě 11/394 Tetčice průtah 2. a 3.
stavba veřejná prostranství.
—

—

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí.

3 Rozpočtové opatření
P. Vontrobová předložila zastupitelům rozpočtová opatření.
Rozpočtovým opatřením č. 3/20 16, které schválil 16. 3. 2016 starosta, byla do rozpočtu začleněna na
straně příjmu daň z příjmu právnických osob ve výši 51 000,-Kč a na straně výdajů daň z příjmu
právnických osob ve výši 51 000,-Kč, oddíl Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly byl
navýšeno? 100,-Kč a oddíl Ostatní činnosti jinde nezařazené sníženo 7 100,-Kč.
Celkové příjmy a výdaje se zvýšily o 51 000,-Kč.
-

Rozpočtovým opatřením č. 4/2016, které schválil 12. 4. 2016 starosta, byl navýšen v rozpočtu oddíl
Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví o částku 12 000,-Kč a oddíl Ostatní
činnosti jinde nezařazené sníženo 12000,-Kč.
Celkové příjmy a výdaje se nezměnily.
Dále předložila rozpočtové opatření č. 5/2016. Na straně výdajů se v rozpočtu zvýší oddíl Odvádění
a čistění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 78 000,-Kč a sníží oddíl Ostatní činnosti jinde
nezařazené o částku 78 000,-Kč.
Celkové příjmy a výdaje zůstanou beze změny.
Starosta uvedl, že rozpočet je upraven na základě úhrady faktury společnosti Vodárenská a.s. za
vyčistění kanalizace.
Zastupitelé rozpočtová opatření projednali.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/20 16, rozpočtové opatření č. 4/20 16 a
rozpočtové opatření č. 5/2016 v souladu s ustanovením * 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dle
předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti O

Zdrželi se O

Usnesení bylo schváleno.

4 Pachtovní smlouva
Starosta uvedl, že záměr pachtu na pozemky p. č. 2002, 2003 a 2006 v k. ú Tetčice a na pozemek p.
Č. 3113 v k. ú Neslovice byl schválen zastupitelstvem dne 15. 3. 2016. Byl zveřejněn na úřední desce
i na elektronické úřední desce v období od 16. 3. 2016 do 15. 4. 2016. Jedná se o pozemky, které
vznikty na záldadě komplexních pozemkových úprav v neslovickém katastru.
V termínu byly doručeny dvě nabídky k propachtování pozemků.
Společnost Obora s.r.o. nabídla cenu za propachtování těchto pozemků pachtovné ve výši 4000,-Kč/
hektar/rok, navrhla délku pachtu minimálně I rok.
Ing. Josef Tesař nabídl za propachtování těchto pozemků pachtovné ve výši 4200,-Kč/ hektar/rok,
délku pachtu nenavrhl.
-

Zastupitele nabídky projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje propachtování pozemků:
pozemek p.č. 2002— ostatní plocha, o výměře 132 m2 v k. ú Tetčice
pozemek p.č. 2003 ostatní plocha, o výměře 99 m2 v k. ú Tetčice
pozemek p.č. 2006 ostatní plocha, o výměře 296 m2v k. ú Tetčice
pozemek p.č. 3113 orná půda, o výměře 2044 m2 v k. ú Neslovice
v celkové výměře 2571 m2 Ing. Josefu Tesařovi, Neslovická 239, 664 17 Tetčice, IC 46917063 za
cenu 1 080 Kč/rok a pověřuje starostu k podpisu Pachtovní smlouvy s Jng. Josefem Tesařem,
Neslovická 239, 664 17 Tetčice, IC 46917063.
—

—

—

Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 1(Jan Kejda)

Zdrželi se O

Usnesení bylo schváleno
5 Žádost o užívání veřejného prostranství
Starosta předložil zastupitelům žádost pana Jiřího Dobrovolného o pronájem veřejného prostranství
z důvodu parkování osobního vozidla před rodinným domem na ulici Hybešové.
-

Zastupitelé žádost projednali.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice souhlasí s vyhrazením trvalého parkovacího místa na části pozemku,
před rodinným domem č. p. 90, ul. Hybešova, Tetčice panu Jiřímu Dobrovolnému, bytem Hybešova
90, Tetčice.
Sazba poplatku za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil nebo přívěs za osobní
automobil dle Obecně závazné vyhláška č. 5/2015 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství je stanovena na paušální částku 1000,- Kč / rok. Dopravní značení si pan Jiří Dobrovolný
provede na vlastní náklady.
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Výsledek hlasování: Pro O
Dobrovolný)

Proti 6

Zdrželi se 3(Josef Pokorný, Ing. Bc. Zdeněk Šmarda, Bc, Jiří

Usnesení nebylo schváleno

6 Veřejnoprávní smlouva k zajišťování činnosti obecní policie
Starosta předložil zastupitelům návrh Veřejnoprávní smlouvy k zajišťování činnosti obecní policie
uzavřenou mezi Obcí Tetčice a Městem Rosice se sídlem: Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
iČ: 00282481.
Uvedl, že Město Rosice jako zřizovatel Městské policie v Rosicích, dále jen „městská policie“, se
zavazuje, že městská policie bude na záldadě této smlouvy vykonávat úkoly stanovené zákonem č.
553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“, nebo zvláštními
zákony na území obce ‘ľetčice.
Obec Tetčice se smlouvou zavazuje za plnění úkolů městské policie dle této smlouvy hradit městu
Rosice vzniklé náklady v celkové částce 125.000,-Kč za kalendářní rok. Dohodnutá částka pokrývá
paušálně veškeré náklady (včetně cestovních výdajů) spojené s výkonem činnosti městské policie
Rosice na území obce Tetčice.
—

Zastupitelé návrh smlouvy projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu k zajišťování činnosti obecní policie
uzavřenou mezi Obcí Tetčice a Městem Rosice, se sídlem: Palackého nám. 13, 665 01 Rosice, IC :
00282481a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 1 (Jan Šon)

Proti 7 Zdrželi se 1 (Bc. Jiří Dobrovolný)

Usnesení nebylo schváleno.
7 Finanční dar z Ener2orepionu 2020
Starosta informoval o projektu Malá komunální technika II, který podalo sdružení Energoregion 2020
na nadaci CEZ i pro rok 2016 a nadace CEZ tyto prostředky poskytla. Rada Energoregionu 2020 a
předsednictvo Energoregionu 2020 rozhodlo, že příjemci dotace z letošního roku budou členské obce
Energoregionu 2020, které obdrželi dotaci již v roce 2013. Finanční částky se dělí na obce dle počtu
obyvatel. Obec Tetčice tak může obdržet dotaci ve výši 72 000,-Kč. Obec se však musí zavázat k
minimální spoluúčastí.
—

Zastupitelé bod projednali
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje přijetí schváleného daru ze strany Energoregionu 2020 a
zavazuje se k minimální spoluúčasti obce ve výši 25% poskytnuté dotace v rámci projektu Malá
komunální technika.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti O

Zdrželi se O

Usnesení bylo schváleno.
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8— Žádost o poskytnutí dotace FC Slovan Rosice z. s.
Starosta předložil zastupitelům žádost FC Slovan Rosice, z.s. o poskytnutí dotace za účelem
uspořádání Fotbalového turnaje starších přípravek Slovan Cup 2016. Uvedl, že turnaj Slovan Cup se
bude konat 21. 5. 2016 na fotbalovém stadionu FC Slovan Rosice., jedná se o 4 ročník fotbalového
turnaje starších přípravek. Starosta navrhl poskytnout dotaci ve výši 10000,-Kč.
Zastupitelé žádost projednali.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory FC Slovan Rosice, z.s., se
sídlem Sportovní 372, 665 01 Rosice, iČ : 43389431 ve výši 10000,-KČ, dále schvalují Smlouvu o
poskytnutí veřejné finanční podpory FC Slovan Rosice, z.s., se sídlem Sportovní 372, 665 01 Rosice,
IC : 43389431 a pověřují starosty k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti O

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

Usnesení bylo schváleno.

9 Návrhy Členu zastupitelstva
Nebyly vzneseny žádné návrhy.
—

10- Diskuze a závěr zasedání.
Nebyly vzneseny příspěvky do diskuse.
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: 27. 4. 2016
Qvěřovatel~{~~M~podpis.~

Ověřovatel‘i!~P~P~

it‘~‘~po

Starosta Jan Šon, podpis

Is

~

dne...~!J

dne...~

dne

~

6

