Obec Tetčice
Palackého 177, 664 17 Tetčice
Zastupitelstvo obce Tetčice
Zápis Č. 5/20 16
ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice,
konaného dne 07. 06. 2016, 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 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 31. 5. 2016 do 7. 6. 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: Jng. Pavel Němec, Jan Šon, Jan Hlavoň, Jan Kejda, Ing. Zuzana Oškrdalová, Jaroslav
Haška, Ing. Bc. Zdeněk Smarda, MSc., Josef Pokorný, Bc. Jiří Dobrovolný, Jan Kejda
Omluveni:
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu kg. Zuzanu Oškrdalovou a kg. Pavla Němce
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu kg. Zuzanu Oškrdalovou a kg. Pavla Němce
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O Zdržel se 2 (Ing. Zuzana Oškrdalová a kg. Pavel Němec)
Usnesení bylo schváleno.
Zapisovatelem starosta určil Janu Vontrobovou.
Schválení pro2ramu zasedání:
Starosta seznámll přítonmé s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupit&stva a v souladu s informací zveřejněnou na ~iřední desce.

Starosta navrhl doplnit program o bod:
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene B. ON
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene B. ON
Nové znění stanov Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice
Schválení vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu
Smlouva o nájmu plynárenského zařízení
-

-

Starosta dal hlasovat o návrhu programu zasedání
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje následující program zasedání:
Navržený program
1. Zahájení zasedání
2. Informace starosty, místostarosty a členů zastupitelstva
3. Rozpočtové opatření
4. Závěrečný účet Obce Tetčice
5. Učetní závěrka Obce Tetčice
6. Učetní závěrka MS Tetčice
7. Zřízení přípravné třídy v ZS Neslovice na odloučeném pracovišti v Tetčicích
8. Dotace v rámci Gastro vybavení MSTetčice
9. Výběrové řízení Gastro vybavení MS Tetčice
10. Dotace v rámci Protipovodňové opatření
11. Výběrové řízení Protipovodňové opatření
12. Zástupce obce v KTS EKOLOGIB s.r.o.
13. Peněžitý vklad do KTS EKOLOGIE s.r.o.
14. Dodatek ke smlouvě o zemědělském pachtu
15. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene B. ON
16. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene B. ON
17. Nové znění stanov Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice
18. Schválení vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu
19. Smlouva o nájmu plynárenského zařízení
20. Návrhy členů zastupitelstva
21. Diskuze
-

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se O
Usnesení bylo schváleno.

2 Informace starosty, místostarosty a předsedů v‘ýborů
Starosta informoval, že nabylo právní moci dodatečné stavební povolení na stavbu Tetčice
průtah, 2. a 3. stavba
veřejná prostranství“ a firma PORR a.s. byla vyzvána k neodkladnému
zahájení prací. Informoval, že byl schválen Závěrečný účet Mikroregionu Kahan dso, Hutní
osada 14, 664 84 Zastávka.
Poděkoval školskému výboru za příkladné uspořádání Dne dětí a Dne matek.
Dále poskytl informaci o možnosti zřízení možnosti zřízení přípravné třídy základní školy pro
školní rok 2016/20 17 pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
—

—

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí.
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3 Rozpočtové opatření
P. Vontrobová předložila zastupitelům rozpočtová opatření.
Rozpočtovým opatřením č. 6/2016, které schválil 9. 5. 2016 starosta, byl v rozpočtu navýšen
na straně výdajů oddíl 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny o 25 000,-Kč, oddíl
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené snížen o 44 000,-Kč, oddíl 2221 Provoz veřejné
silniční dopravy navýšen o 19 000,- Kč.
Celkové příjmy a výdaje zůstaly beze změny.
-

-

-

-

Dále předložila rozpočtové opatřeníč. 7/2016. Na straně výdajů sev rozpočtu zvýší oddíl 2115
Uspora energie a obnovitelné zdroje o 20 000,-Kč a sníží oddíl 6409 Ostatní činnosti jinde
nezařazené o částku 1 673 000,-Kč, zvýší oddíl 3749 Ostatní činnosti R ochraně přírody a
krajiny o 1 430 000,-Kč, zvýší oddíl 3117- První stupeň základních školo 223 000,-Kč
-

-

Celkové příjmy a výdaje zůstanou beze změny‘
Zastupitelé rozpočtová opatření projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/20 16, rozpočtové opatření č.
7/2016 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 Závěrečný účet Obce Tetčice
Starosta předložil zastupitelům závěrečný účet Obce Tetčice za rok 2015. P. Vontrobová uvedla,
že návrh závěrečného účtu Obce Tetčice byl zveřejněn od 15. 5. 2015 do 7. 6. 2015, to je více
jak 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Byl zveřejněn na úřední
desce a způsobem umožňující dálkový přístup. Připomínky k návrhu závěrečného účtu občané
obce neuplatnili.
-

Zastupitelé závěrečný účet projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce Tetčice a závěrečný účet obce
Tetčice za rok 2015 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2015 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se O
Usnesení bylo schváleno

5 Účetní závěrka Obce Tetčice
Starosta předložil zastupitelům účetní závěrku Obce Tetčice za rok 2015.
-

Zastupitelé účetní závěrku projednali.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje účetní závěrku Obce Tetčice za rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
6 Účetní závěrka MŠ Tetčice
Starosta předložil zastupitelům účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské škole Tetčice,
příspěvkové organizaci, se sídlem Tyršova 304, Tetčice za rok 2015.
—

Zastupitelé účetní závěrku projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Mateřské škole Tetčice, příspěvkové organizaci, se
sídlem Tyršova 304, Tetčice, předloženou účetní závěrku za rok 2015, a převod hospodářského
výsledku ve výši 143 818, 76Kč za rok 2015 do rezervního fondu.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
7 Zřízení přípravné třídy v ZŠ Neslovice na odloučeném pracovišti v Tetčicích
Starosta navrhl možnosti zřízení přípravné třídy základní školy pro školní rok 2016/2017 pro
děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že
zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen
odklad povinné školní docházky. Místem, kde se bude uskutečňovat vzdělávání v přípravné
třídě, by byla budova Základní školy Tetčice na adrese Palackého 52, 664 17 Tetčice, která je
odloučeným pracovištěm ZS Neslovice. Přípravná třída ZS Tetčice bude umístěna v prázdné
třídě na odloučeném pracovišti.
—

Zastupitelé bod projednali
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje podání žádosti na Obec Neslovice na zřízení přípravné
třídy základní školy pro školní rok 2016/2017 pro děti v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky. Místem, kde se bude uskutečňovat vzdělávání v přípravné třídě, bude budova
Základní školy Tetčice na adrese Palackého 52, 664 17 Tetčice, která je odloučeným
pracovištěm ZS Neslovice. Přípravná třída ZS Tetčice bude umístěna v prázdné třídě na
odloučeném pracovišti.
Zastupitelstvo obce Tetčice pověřuje starostu ke všem úkonům spojených se zřízením této
přípravné třídy.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se O
Usnesení bylo schváleno.
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—

Dotace v rámci Gastro vybavení MŠ Tetčice
4

Starosta informoval, že na základě výzvy vyhlášené Jihomoravským krajem obec ve
stanoveném termínu podala žádost o dotaci v oblasti rozvoje venkova dle dotačního programu
„Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016“.
Zádost splnila formální náležitosti dotačního programu a následně byla předaná pracovní
skupině
k provedení hodnoceni žádosti o dotace podle jednotlivých hodnoticích kritérii uvedených
v dotačním programu.
Na základě výsledků hodnoceni a v souladu s dotačním programem Zastupitelstvo
Jihomoravského kraje schválilo poskytnutí dotace: Obci Tetčice ve výši 200.000,- Kč na účel
a v rámci akce Castro vybaveni MS Tetčice.
Dotace bude vyplacena na základě potvrzené Smlouvy o poskytnutí dotace vystavené ze strany
kraje.
Starosta smlouvu předložil.
Zastupitelé smlouvu projednali
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje na realizaci akce: Castro vybavení MS Tetčice a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se O
Usnesení bylo schváleno.
9 Výběrové řízení Gastro vybavení MŠ Tetčice
Starosta informoval o výběrovém řízení na akci Castro vybavení MS Tetčice. Výzva k podání
nabídky byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Tetčice od 16. 5. 2016 do 1. 6. 2016.
Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Předmětem veřejné
zakázky byla dodávka vybavení kuchyně MS Tetčice, takovým zařízením, které musí splňovat
veškeré hygienické a energetické požadavky na uvedený provoz. V termínu bylo doručeno ‘7
nabídek a to od firem
CAST-PROFiT s.r.o.
Zich a spo1., s.r.o.
T RE FA spol. s r.o.
JMESO spol. s r.o.
CASTRONOM1K KV s.r.o.
MECASTRO CZ, s.r.o.
CHEVRON CASTRO, Petr Hrůza
—

Dne 1. 6. 2016 proběhlo výběrové řízení. Ze všech nabídek, které splňovaly podmínky uvedené
ve výzvě, byla vybrána firma Petr Hrůza CHEVRON CASTRO, 692 01 Mikulov, Nová 23
s nejnižší nabízenou cenou. Nabídková cena na Castro vybavení MS Tetčice této firmy byla
444 693, 88 Kč, včetně DPH. Tato nabídka splnila všechny požadavky zadavatele.
-

Zastupitelé bod projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné
zakázce Castro vybavení MS Tetčice a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo s firmou
Petr Hrůza- CHEVRON GASTRO, Mikulov, Nová 1293/23, IC 49~32806.
S

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se O
Usnesení bylo schváleno.
10 Dotace v rámci Protipovodňové opatření
Starosta informoval, že na Obec Tetčice plánuje realizovat projekt Protipovodňové opatření
obce Tetčice, jehož předmětem bude i pořízení výstražného a varovného systému. Toto zařízení
bude sloužit k výstraze a varování s napojením na zadávací pracoviště složek Integrovaného
záchranného systému. Byla podána žádost od dotaci z Operačního programu Zivotní prostředí
v rámci projektu Protipovodňová opatření obce Tetčice.
—

Zastupitelé dotaci projednali
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje přijetí dotace z Operačního programu životního prostředí
na projekt Protipovodňová opatření obce Tetčice.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se O
Usnesení bylo schváleno.

11 Výběrové řízení Protipovodňové opatření
Starosta informoval o výběrovém řízení na akci Protipovodňová opatření obce Tetčice. Výzva
k podání nabídky byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Tetčice od 16. 5. 2016 do 1.
6. 2016. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Předmětem
zakázky bylo zřízení bezdrátového rozhlasu na s napojením do jednoho systému varování a
vyrozumění a instalace lokálního výstražného systému. V termínu byly doručeny 3 nabídky od
společností:
—

JD ROZHLASY s.r.o
EMPEMONT s.r.o.
ELMIK s.r.o.
Dne 1. 6. 2016 proběhlo výběrové řízení. Z nabídek, které splňovaly podmínky uvedené ve
výzvě, byla vybrána společnost JD Rozhlasy s.r.o., 756 61 Vigantice 192 s nejvhodnější
nabídkou. Nabídková cena této společnosti na dodávku Protipovodňového opatření obce
Tetčice byla ve výši 1 249 386,-Kč včetně DPH. Tato nabídka splnila všechny požadavky
zadavatele.
Zastupitelé bod projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné
zakázce Protipovodňová opatření v obci Tetčice a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo
se společností JD ROZHLASY s.r.o. Vigantice 196, IC 27797007.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se O
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Usnesení bylo schváleno.
Starosta také uvedl, že byly vyzváni 3 uchazeči k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu na dodávku služby Digitální povodňový plán obce Tetčice. Byly doručeny nabídky od
3 uchazečů:
ENVIPARTNER s.r.o.
SINDLAR s.r.o.
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
Na základě hodnotících kritérií byla ve výběrovém řízení vybrána společnost ENVIPARTNER,
s.r.o., Brno-střed, Stýřice, Vídeňská 546/55 s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 133 100,-Kč
včetně DPH.
Tato nabídka splnila všechny požadavky zadavatele.
Zastupitelé bod projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k veřejní
zakázce Digitální povodňová plán obce Tetčicc a pověřuje starostu k podpisu smlouvy se
společností ENVIPARTNER, s.r.o., Brno-střed, Stýřice, Vídeňská 546/55, IC 28358589
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se O
Usnesení bylo schváleno.
12— Zástupce obce v KTS EKOLOGIE s.r.o.
Starosta navrhl, aby byl delegován za obec Tetčice jako člen dozorčí rady ve společnosti KTS
EKOLOGIE s.r.o, se sídlem Hutní osada 14, Zastávka.
Žádné jiné návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice deleguje za obec Tetčice jako člena dozorčí rady do KTS
EKOLOGIE s.r.o, se sídlem Hutní osada 14, Zastávka pana Jana Sona.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti O Zdrželi se 1(Jan Šon)
Usnesení bylo schváleno.

13— Peněžitý vklad do KTS EKOLOGIE s.r.o.
Starosta informoval, že k navýšení podílu ve společností KTS EKOLOGIE dochází z důvodu
plánované výstavby třídící linky na odpad. Takto by došlo k ukončení skládkování a spalování
komunálního odpadu a následné snížení nákladů, které společnost platí spalovně. Tato částka
od každého společníka ve výši 25 000,- Kč bude využita k přípravě projektu na výstavbu
třídírny
Zastupitelé bod projednali
Návrh usnesení;
7

Zastupitelstvo schvaluje peněžitý vklad ve výši 25 000,- Kč, a rovněž i převzetí závazku ke
splacení tohoto vkladu, do základního kapitálu společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. se sídlem
Hutní Osada 14, Zastávka, 664 84, IC 283 10 942, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 60416. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu, aby
učinil za obec jako společníka společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. veškeré s tímto související
právní úkony, zejména učinil podpis písemného prohlášení týkajícího se převzetí vkladové
povinnosti.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se O
Usnesení bylo schváleno.

14 Dodatek ke smlouvě o zemědělském pachtu
Starosta předložil návrh dodatku č. 1. ke smlouvě o zemědělském pachtu pozemků uzavřenou
s Ing. Josefem Tesařem ze dne 8. 4. 2014
Smluvní strany uzavřené Smlouvy o zemědělském pachtu pozemků ze dne 8.4. 2014 se dohodli
na následující změně této pachtovní smlouvy, a to v závislosti na schválenou komplexní
pozemkovou úpravu v katastrálním území Neslovice dle rozhodnutí Státního pozemkového
úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, pobočka Brno č.j.
SPU396205/20l5, na záldadě níž došlo k pozbytí vlastnických práv propachtovatele
k pozemkům p.č. KN 2610/7 o výměře 2338 m2 zapsaný na listu vlastnictví č. 795 pro
katastrální území Neslovice a p.č. KN 844/8 o výměře 195 m2 zapsaný na listu vlastnictví č.
10001 pro katastrální území Tetčice.
Tímto dodatkem se tedy mění rozsah předmětu zemědělského pachtu dle článku I. předmětné
smlouvy a současně se mění příloha č. 1 předmětné smlouvy o dva výše uvedené pozemky, ke
kterým právo pachtu zaniklo. Celková užívací výměra propachtovaných pozemků tak činí
110.580 m2.
—

Zastupitelé dodatek projednali
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu pozemků
uzavřené dne 8. 4. 2014 s Ing. Josefem Tesařem, bytem Neslovická 239, 664 17 Tetčice a
pověřuje starostu k podpisu dodatku.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se O
Usnesení bylo schváleno.

15— Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E. ON
Starosta předložil návrh Smlouvy č. 1030014504/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi E. ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské
Budějovice IC 280 85 400 budoucím oprávněným a Obcí Tetčice budoucím povinným za
účelem umístění nového kabelového vedení VN na zatížené nemovitosti.
Uvedl, že stavbou dojde k dotčení pozemků par. č. ZE 552/135, 784/3, 1033/1, 1032/15,
ZE1503/1, ZE1503/2 v k.ú. Tetčice ve vlastnictví Obce Tetčice
-

Zastupitelé smlouvu projednali.
Návrh usnesení:
8

Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Smlouvu č. 1030014504/001 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 pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se O
Usnesení bylo schváleno

16— Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E. ON
Starosta předložil návrh Smlouvy č. 1030011685/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi E. ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské
Budějovice IC 280 85 400 budoucím oprávněným a Obcí Tetčice budoucím povinným za
účelem umístění nového nadzemního vedení VN vč. podpěrných bodů na zatížené nemovitosti.
Uvedl, že stavbou dojde k dotčení pozemků par. č. ZE 552/135 v k. ú Tetčice, ve vlastnictví
Obce Tetčice
-

Zastupitelé smlouvu projednali.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Smlouvu č. 1030011685/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se společností E. ON. Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 215 1/6, Ceské
Budějovice, IC : 280 85 400 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se O
Usnesení bylo schváleno

17 Nové znění stanov Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice
Starosta informoval, že na pracovní schůzce konané 22. května 2016 byl v předsednictvu SVAK
Ivančice schválen návrh nového znění stanov. Návrh nového znění stanov starosta předložil a
navrhl jej schválit. Uvedl, že následně bude na valné hromadě Svazku v červnu přistoupeno k
hlasování o tomto návrhu.
Dále navrhl delegovat jako zástupce obce na jednáních valné hromady Svazku vodovodů a
kanalizací Ivančice se sídlem Kounická 1598/78, 66491 Ivančice, IC 49458892, člena
zastupitelstva pana big. Bc. Zdeňka Smardu MSc.
Ing. Bc. Zdeněk Smarda MSc. uvedl že změny jsou provozního charakteru aby se
vydefinoval provoz Ivančice a Rosice, aby bylo jasně definováno, že provoz Ivančice ke
schvalování nepotřebuje svých lokálních záležitostí souhlas provozu Rosice. Dále ve stanovách
přibývá možnost vkládání majetku do svazku, darování majetku i případný pronájem majetku.
—

‚

‚

Zastupitelé stanovy a delegování zástupce projednali.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice deleguje jako zástupce obce na jednáních valné hromady Svazku
vodovodů a kanalizací Ivančice se sídlem Kounická 1598/78, 66491 Ivančice, IC 49458892,
člena zastupitelstva pana Ing. Bc. Zdeňka Smardu MSc.,
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti O Zdrželi se 1 (Ing. Bc. Zdeněk Šmarda, MSc)
Usnesení bylo schváleno
9

Návrh usnesení:
Zastupitelstvu obce Tetčice schvaluje nové znění stanov Svazku vodovodů a kanalizací se
sídlem Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice, IC; 49458892, podle předloženého návrhu a
pověřuje delegovaného zástupce obce Tetčice, aby na řádné valné hromadě Svazku vodovodů
a kanalizací Ivančice hlasoval pro schválení nového znění stanov Svazku v souladu
s předloženým návrhem.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se O
Usnesení bylo schváleno

18 Schválení vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu
Starosta informoval, že byla podána žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na
Ministerstvo průmyslu a obchodu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání
jejich obnovitelných zdrojů. Dotace bude poskytnuta na výměnu kotlů v budově MS Tetčice a
v budově ZS Tetčice.
Dále uvedl, že Maximální výše podpory je 50% celkových nákladů. 50 % nákladů musí být
financováno z vlastních zdrojů.
—

Zastupitelé bod projednali.
Návrh usnesení;
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje vyčlenění prostředků z rozpočtu obce na realizaci akce:
Výměna kotle MS Tetčice ve výši 58 tis Kč a akci Výměna Kotle ZS Tetčice ve výši 8‘7 tis.
‚-Kč a to nad rámec poskytnuté dotace z programu EFEKT, poskytovatelem Ministerstva
průmyslu a obchodu.
‚

-

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se O
Usnesení bylo schváleno

19— Smlouva o nájmu plynárenského zařízení
Starosta předložil zastupitelům návrh Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení se společností
RWE GasNet, s.r.o. Uvedl, že předmětem smlouvy je plynárenské zařízení v katastrálním území
Tetčice, na ulici Palackého ve vlastnictví Obce Tetčice. Nájem se sjednává na dobu neurčitou.
Roční nájemné bude rovno hodnotě určené postupem pro stanovení regulovaných náldadů na
nájem plynárenského zařízení ve vlastnictví třetích osob bud‘ ve dle cenového rozhodnutí
Energetického regulačního úřadu, nebo dle tzv. Zásad cenové regulace, které vydává ERU.
Zastupitelé bod projednali.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č.
9416000263/300016066 se společností RWE GasNet, s.r.o. se sídlem klíšská 940, 401 17 Ustí
nad Labem, IC : 27295567 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se O
Usnesení bylo schváleno
10

20 Návrhy členu zastuDitelstva
Nebyly vzneseny žádné návrhy.
—

21- Diskuze a závěr zasedání.
Pan Dvořák Miloslav navrhl, aby byly zveřejňovány výstupy z měřiče rychlosti.
Paní Smardová navrhla umístit odpadkové koše v obci na psí exkrementy, dále upozornila, že
došlo ke zvýšení povrchu křižovatky na konci ulice Neslovická. Místostarosta uvedl, že musí
dojít k navrácení do původního stavu.
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18, 56 hod.

•
•

Přílohy zápisu:
Prezenční listina
Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle
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