ZÁPIS č.312014
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice,
které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního
úřadu.
Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie Dušková, pánové Josef Vodička, Ing. Bc. Zdeněk Šmarda,
Mgr. David Hampel, Ph.D., Pavel Vodička
Nepřítomen: Martin Ambros, kg. Josef Dvořák, Roman Drápal
Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zasedání zastupitelstva obce Tetčice zahájila v 18:00 hodin starostka obce kg. Soňa Štossová, Ph.D., která
jednání řídila. Sdělila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, informace o jeho konání a návrh
programu byly v termínu zveřejněny na úřední desce tak, jak to ukládá ~ 93 odst. 1 zákona o obcích.
Dále starostka uvedla, že zápis z minulého jednání byl ověřovateli řádně ověřen. Nebyla k němu
vznesena žádná písemná námitka. Byla vznesena ústní námitka k zápisu č.l/20l4 k usnesení bodu č. 11, kde
je chybné usnesení, které schvaluje rozpočtové opatření č. 3/20 14. Součet změn na straně výdajů celkové
nesouhlasí na částku 1100000,- Kč. Dle návrhu bylo v oddíle kultura původně navrženo snížení o 30 tisíc,
v usnesení však byla uvedena částka 20 tis. Toto usnesení bude opraveno.
V 18.02 se dostavil pan Roman Drápal.
Ověřovatelé zápisu:
Starostka navrhla jako ověřovatele zápisu kg. Bc. Zdeňka Smardu a Pavla Vodičku.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje ověřovatele zápisu kg. Bc. Zdeňka Smardu a Pavla Vodičku
Hlasování: Pro

=

5

proti

=

O

zdržel

=

2 (Ing. Bc. Zdeněk Šmarda a Pavel Vodička)

Usnesení bylo schváleno.
Zasedání řídila starostka kg. Soňa Štossová, Ph.D.
Zapsala pracovnice OU Tetčice Jana Vontrobová.
Navržený pro~ram zasedání
1. Informace starosty a předsedů výborů
2. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce
3. Závěrečný účet obce
4. Účetní závěrka
5. Dohoda o budoucí koupi pozemků pro stavbu

—

111394 Tetčice průtah 3. stavba, veřejná prostranství

6. Odkup pozemků parc. č. 725/7
7. Delegování zástupce obce v Energoregionu 2020
8. Zvolení výběrové komise pro stavbu „Rekonstrukce střechy objektu záldadní školy v Tetčicích“
9. 111394 Tetčice průtah 2. stavba, veřejná prostranství
10. Návrhy členů zastupitelstva

11. Diskuse
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje navržený program.
Hlasování:

pro

=

7

proti

=

O

zdržel

=

O

Usnesení bylo schváleno.

Projednání pro~ramu
Ad 1) Informace starosty a předsedů výborů
Starostka poskytla informace týkající se stavby Tetčice-průtah. I přesto, že je firma provádějící práce mírně
ve skluzu, 21. 5. 2014 by měla být otevřena příjezdová cesta pro autobusovou dopravu na uzel z důvodu
výluky vlaků na trati. Oprava vozovky vedoucí na Střelice se pravděpodobně prodlouží. Dále uvedla, že
nově zjištěné informace ohledně průtahu se budou zveřejňovat obvyklou cestou.

Ad 2) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce
Starostka uvedla, že na záldadě zákona o obcích zastupitelstvo obce musí stanovit počet členů zastupitelstva
pro následující volební období. V případě, že zastupitelstvo neurčí počet, volí se stejný počet zastupitelů dle
počtu členů zastupitelstva končící ve volebním období. Starostka navrhla pro následující volební období 9
členů zastupitelstva obce. Pan Josef Vodička navrhl, aby byl celkový počet zastupitelů 15 z důvodu
možnosti mít v obci radu, díky níž by rozhodování v ninoha věcech nenáleželo jen starostovi, ale hlavně
členům rady. kg. Bc. Zdeněk Smarda podotknul, že zastupitel, který má zájem se na chodu obci podílet, má
tu možnost již nyní, aniž by byla rada nezbytná a nedoporučuje navýšení počtu členů zastupitelstva.
Zastupitelé bod projednali.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice stanovuje počet zastupitelů zastupitelstva na příští volební období v počtu 9.
Hlasování: pro

=

6

proti

=

1 (Josef Vodička)

zdržel se

=

0

Usnesení bylo schváleno.

Ad 3) Závěrečný účet obce
Starostka obce předložila Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2013. Uvedla, že byl zveřejněn včetně příloh
na úřední desce a elektronické úřední desce v době od 16. 4. 2014 do 7. 5. 2014.
kg. Bc. Zdeněk Smarda uvedl, že byly zjištěny nedostatky v účtování se spotřebou pohonných hmot
v roce 2012. Z důvodu, že zastupitelé o tomto nedostatku nevěděli, byl závěrečný účet za rok 2012 schválen
bez výhrad. Také bylo zjištěno, že nebyly cestovní příkazy vyplňovány transparentně.
Jelikož je možnost, uvedl dále, že tyto nedostatky mohou být i v účetnictví roku 2013, navrhuje, aby
byl závěrečný účet schválen s výhradou, a kontrolní výbor provedl kontrolu účetních dokladů roku 2013.
Zastupitelé projednali tento bod.
Starostka postupně přednesla 2 usnesení:
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2013, včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 bez výhrad.
Hlasování: pro

=

1 (Josef Vodička)

proti

=

6

zdržel

=

O

Usnesení nebylo schváleno.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2013, včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 s výhradou legálnosti
účtování pohonných hmot a cestovních dokladů.
Hlasování: pro

=

7

proti

=

0

zdržel

=

O

Usnesení bylo schváleno.

Ad 4) Účetní závěrka
Starostka předložila zastupitelům Účetní závěrku obce za rok 2013. Ing. Bc‘ Zdeněk Smarda upozornil na
dodanou přílohu kontroly Finančního výboru, že v níje upozorněno na nadměrnou spotřebu obecního
vozidla, ve výši cca 30 litrů na 100 km. Zeptal se proto paní Vontrobové, zda-li jsou obdobné výdaje na
PHM i nyní‘ Paní Vontrobová odpověděla, že od listopadu loňského roku klesla spotřeba PHM asi na 20 %
dřívějších výdajů.
Zastupitelé účetní závěrku projednali.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje účetní závěrku Obce Tetčice za rok 2013
Hlasování:

pro

=

6

proti = O

zdržel se

=

1 (Ing. Bc. Zdeněk Šmarda)

Usnesení bylo schváleno.

Ad 5) Dohoda o budoucf koupi pozemků pro stavbu
veřejná prostranství

—

111394 Tetčice průtah 3. stavba,

Starostka předložila zastupitelům dohodu o budoucí koupi pozemků pro účely stavby 11/394 Tetčice průtah
3. stavba, veřejná prostranství. Uvedla, že tato dohoda se schvalovala již na minulém zasedání
zastupitelstva, jelikož došlo k organizačním změnám na obci, nebyly do dohody zakomponovány
připomínky manželů Oškrdalových. Proto je nutno uzavření dohody znovu projednat a opět schválit.
Zastupitelé dohodu projednali.
Usnesení:
Zastupitelé obce pověřují starostku k podpisu o budoucí koupi pozemků pro stavbu 11/394 Tetčice průtah
3. stavba, veřejná prostranství s panem Oškrdalem Zdeňkem a paní Oškrdalovou Zuzanou, bytem Křiby
222, Tetčice. Cena zůstává 100,- Kč/m2. Tímto se revokuje usnesení 15. 4. 2014, bod 2.
—

Hlasování: pro

=

7

proti

=

O

zdržel se

=

O

Usnesení bylo schváleno.

Ad 6) Odkup pozemků parc. č. 725/7
Starostka předložila nabídku zemědělského podniku Rázová na prodej pozemku parc. č. 725/7 o výměře
óm2, LV 181, v k. ú. Tetčice. Tento pozemek nabízí k prodeji za cenu 2 100,- Kč, dále se požaduje, aby
kupující uhradil znalecký posudek ve výši 1 900,- Kč a návrh na vklad do KN ve výši 1000,- Kč. Celkem by
kupující hradil 5 000,- Kč.
Zastupitelé bod projednali.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Odkup pozemků parc. č. 725/7 o výměře 6m2, LV 181, v k. ú. Tetčice

Hlasování: pro

O

=

proti

=

7

zdržel se

=

O

Usnesení nebylo schváleno.

Ad ‘7) DeleRování zástupce obce v EnerRore~ionu 2020
Starostka uvedla, že na zasedání zastupitelstva obce byl delegován jako zástupce obce do Energoregionu
2020 pan Martin Ambros. kg. Bc. Zdeněk Smarda sdělil, že pan Martin Ambros mylně uvedl, že Obec
Tetčice je v radě Energoregionu 2020 zastoupena jmenovitě a tedy lze se domnívat, že zastupitelé by mohli
být touto nepravdivou informací při hlasování ovlivněni.. Dle usnesení Energoregionu a poskytnutých
informací z Energoregionu, však je v radě zastoupena Obec Tetčice jako celek. Starostka navrhla delegovat
pana Ing. Bc. Zdeňka Smardu.
Zastupitelé bod projednali.
Usnesení:
Zastupitelstvo obec deleguje jako zástupce obce do Energoregionu 2020 Ing. Bc. Zdeňka Smardu.
Hlasování: pro

=

6

proti

=

O

zdržel se

=

1 (kg. Bc. Zdeněk Šmarda)

Usnesení bylo schváleno.

Ad 8) Zvolení výběrové komise pro stavbu „Rekonstrukce střechy objektu základní školy
v Tetěicích“
Starostka obce uvedla, že stavba Rekonstrukce objektu střechy základní školy je dle předpokládané ceny
zakázkou malého rozsahu, stejně jako stavba Zaklenutí potoka. Dle směrnice č. 1/2012 o veřejných
zakázkách musí být 2/3 členu zastupitelstva a 1/3 zástupce bude delegován ze specializované firmy.
Starostka navrhla jako zástupce obce do výběrové komise pro výběr zhotovitele této stavby Mgr. Davida
Hampela a pana Josefa Vodičku.
Zastupitelé bod projednali.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje do výběrové komise pro stavbu „Rekonstrukce střechy objektu základní školy
v Tetčicích“ jako člena zástupce specializované firmy a za obec Tetčice pana Josefa Vodičku a Mgr. Davida
Hampela, Ph.D.
Hlasování:

pro

=

5

proti

=

O

zdržel se

=

2 (Josef Vodičku a Mgr. David Hampel, Ph.D.)

Usnesení bylo schváleno.

Ad 9)111394 Tetčice průtah 2. stavba, veřejná prostranství
Starostka uvedla, že momentálně není znám rozsah této stavby, přesný název stavby, ani předběžná cena.
Uvedla, že předpokládá, že stavba bude spadat do zakázek malého rozsahu a vše se bude řídit směrnicí
Č. 1/2012. Jedná se o stavbu chodníků a veřejného prostranství kolem křižovatky u pošty. Starostka navrhla
zástupce obce do výběrové komise pro výběr zhotovitele této stavby Mgr. Davida Hampela a pana Josefa
Vodičku.
Zastupitelé bod projednali.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje investiční akci a schvaluje zadání výběrové řízení specializované firmě.
Zastupitelstvo obce schvaluje do výběrové komise pro stavbu 11J394 Tetčice průtah 2. stavba, veřejná
prostranství jako člena zástupce specializované firmy a za obec Tetčice pana Josefa Vodičku a Mgr. Davida
Hampela, Ph.D.
Hlasování:

pro

=

5

proti

=

O

zdržel se

=

2 (Josef Vodičku a Mgr. David Hampel, Ph.D.)

Usnesení bylo schváleno.

Ad 10) Návrhy členů zastupitelstva
Starostka požádala předsedu finančního výboru o pravidelnou kontrolu finančních výdaju obce včetně svých
cestovních příkazů.
Nebyly vzneseny žádné návrhy.

Ad 11) Diskuse
Pan Miroslav Dvořák uvedl, že nebyl přizván jako účastník stavebního řízení při stavbě průtahu, a že se
stavbou nesouhlasí. Touto stavbou a následným provozem je ohrožen jeho dům. Na části jeho domu vedoucí
do silnice je dle projektu jízdní pruh. Dále uvedl, že požaduje lokalizaci podzemních prostor. Starostka
uvedla, že se budou provádět sondy, aby se prozkoumaly podzemní prostory v tomto úseku. Průzkum
provede zástupce Moravského zemského muzea.
Dále pan Dvořák uvedl, že by bylo vhodné vyloučit v obci nákladní dopravu vzhledem k podzemním
prostorám. Díky této dopravě bude komunikace sedat. Bohužel dle vyhlášky 13/1997 majitel komunikace
nezodpovídá za Škody způsobené na okolních nemovitostech provozem na komunikaci. Riziko nese majitel
nemovitosti, která bude poškozena.
Pan Jaroslav Holomek st. vznesl dotaz k provozu na panelové cestě. Ing. Bc Zdeněk Smarda mu
sdělil, že bude probíhat na MěU Rosice schůzka, na které se bude tento problém řešit.
Další podstatné příspěvky do diskuse nebyly vzneseny.
Paní starostka poděkovala všem zastupitelům obce a občanům Tetčic a ukončil zasedání.
Konec zasedání v 19:20 hod.
Přílohu tohoto zápisu tvoří:
projednávané materiály dle programu zasedání
-

