Obec Tetčice
Palackého 177, 664 17 Tetčice
Zastupitelstvo obce Tetčice
Zápis č. 9/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice,
konaného dne 29. 9. 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 22. 9. 2015 do 29. 9. 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 7 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 Kejda, Ing. Zuzana Oškrdalová, Bc. Jiří Dobrovolný,
Dis., Ing. Soňa Štossová, Ph.D., Ing. Bc. Zdeněk Šmarda, MSc.
Omluven: Jan Hlavoň, Jaroslav Haška
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 ověřovatele zápisu Ing. Bc. Zdeňka Šmardu MSc. a Ing. Zuzanu
Oškrdalovou.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 2 (Ing. Zuzana Oškrdalová, Ing. Bc. Zdeněk Šmarda,
MSc.)
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 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. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Tetčice
4. Poskytnutí neinvestičního příspěvku MŠ Tetčice
5. Prodej pozemku par. č. 1040 v k. ú. Tetčice
6. Nabídka pachtu
7. Žádost o vyjádření k PD pro územní řízení
8. Návrhy členů zastupitelstva
9. Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
2 – Informace starosty, místostarosty a předsedů výborů
Starosta informoval, že 22. 9. 2015 proběhlo v Rosicích setkání starostů, které se týkalo obchvatu.
Starostové většiny obcí, v jejichž katastru má obchvat procházet, se shodli na tom, že je výhodnější
jižní varianta obchvatu, při této variantě by se obchvat týkal Tetčic.
Dále poskytl informaci ke stavbě chodníků.
Také informoval, že je zadán k vypracování projekt na protipovodňový systém - bezdrátový rozhlas,
s největší pravděpodobností bude tento systém financován z dotace.
Starosta dále sdělil, že obec obdržela z Ministerstva obrany souhlasné stanovisko ke změně vzhledu
pomníků, stojícího před obecním úřadem. Válečný hrob bude uveden do původní historické podoby.
Zastupitelstvo obce tyto informace vzalo na vědomí.
3 - Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Tetčice
Starosta předložil zastupitelům účetní závěrku zrušené příspěvkové organizace Základní školy a
mateřské školy Tetčice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za období 1-7/2015.
Uvedl, že dle § 28, Vyhlášky č. 220/2013 - o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek se musí v případě mimořádné účetní závěrky schválit účetní závěrka do
dvou měsíců, ode dne kdy se účetní závěrka sestavuje a to je do konce září 2015.
Zastupitelé účetní závěrku projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Základní škole a Mateřské škole Tetčice, okres Brno-venkov,
příspěvkové organizaci, se sídlem Palackého 52, Tetčice, předloženou účetní závěrku za období 17/2015.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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4 - Poskytnutí neinvestičního příspěvku MŠ Tetčice
Starosta předložil zastupitelům návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku organizaci Mateřská
škola Tetčice, příspěvková organizace, Tyršova 304, Tetčice, IČ 04354061.
Uvedl, že se jedná o částku ve výši 2016,-Kč, kterou obdržela Obec Tetčice, za sběr papíru od
společnosti A.S. A. spol. s.r.o. Na sběru papíru se podílela ZŠ a MŠ Tetčice, která však byla 31. 7.
2015 zrušena a z toho důvodu příspěvek obdržela Obec Tetčice.
Zastupitelé návrh projednali
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje poskytnutí mimořádného neinvestičního příspěvku ve výši 2
016,-Kč organizaci Mateřská škola Tetčice, příspěvková organizace se sídlem Tyršova 304, Tetčice,
IČ 04354061.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
5 -Prodej pozemku par. č. 1040 v k. ú. Tetčice
Starosta předložil zastupitelům žádost pana ………………… koupi pozemku, nebo části pozemku p.
č. 1040 v. k.ú. Tetčice, který je ve vlastnictví Obce Tetčice. V žádosti je uvedeno, že v současné době
již žadatelé tento pozemek mají v nájmu.
Zastupitelé bod projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje záměr prodej části obecního pozemku v k. ú Tetčice, p. č. 1040
o výměře 3591 m2, druh pozemku ostatní plocha.
Zastupitelé žádost projednali
Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 7

Zdrželi se 0

Usnesení nebylo schváleno.
6 – Nabídka pachtu
Starosta předložil zastupitelům nabídku pachtu polí ve vlastnictví Obce Tetčice od společnosti Obora,
spol. s.r.o.
Společnost nabízí za obhospodařování pozemků ve vlastnictví Obce Tetčice roční pachtované ve výši
4000 Kč/ha+ daň. Starosta uvedl, že v současné době je uzavřena Smlouva o pachtu s Ing. Josefem
Tesařem s výpovědní dobou šest roků.
Zastupitelstvo obce tyto informace vzalo na vědomí.
7 – Žádost o vyjádření k PD pro územní řízení
Starosta předložil návrh Žádost společnosti Aldyco s.r.o. o vyjádření k PD pro územní řízení na akci
– Novostavba RD – Šmardovi v k. ú. Tetčice, při ul. Neslovická – část Prodloužení plynovodu,
plynovodní přípojka vnitřní rozvody plynu.
Žádost společnost předkládá z důvodu uložení sítí do pozemků v majetku obce.
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Zastupitelé žádost projednali
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Projektovou dokumentaci pro územní řízení na akci RD –
Šmarda v. k.ú Tetčice.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0

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

Usnesení bylo schváleno.
8 – Návrhy členů zastupitelstva
Nebyly vzneseny žádné návrhy.
9- Diskuze a závěr zasedání
Pan ………….. vznesl dotaz, kdy bude ukončena oprava vodovodu. Starosta sdělil, že bude oprava
dokončena pravděpodobně do konce října.
Pan …………… poznamenal, že první stárková na hodech v Tetčicích by měla mít Tetčický kroj.
Pan ………… poděkoval zastupitelům za dobrou organizaci hodů.
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18.25 hod.
Přílohy zápisu:
• Prezenční listina
• Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis zapsala Jana Vontrobová dne: 30. 9. 2015
Ověřovatel : Ing. Zuzana Oškrdalová, podpis………………………dne……………………..
Ověřovatel : Ing. Bc. Zdeněk Šmarda, MSc., podpis……………………dne……………………
Starosta : Jan Šon, podpis………………………………………….. dne……………………..
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