Obec Tetčice
Palackého 177, 664 17 Tetčice
Zastupitelstvo obce Tetčice
Zápis č. 11/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice,
konaného dne 8. 12. 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 1. 12. 2015 do 8. 12. 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 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 Kejda, Ing. Zuzana Oškrdalová, Ing. Soňa Štossová,
Ph.D., Ing. Bc. Zdeněk Šmarda, MSc., Jaroslav Haška. Bc. Jiří Dobrovolný, Dis., Jan Hlavoň
Omluven:
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Ing. Soňu Štossovou, Ph.D. a Jana Hlavoně
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu Ing. Soňu Štossovou, Ph.D., a Jana Hlavoně
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 2 (Ing. Soňa Štossová, Ph.D., a Jan Hlavoň)
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.
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Starosta navrhl, aby zveřejněný programu byl doplněn o bod: Smlouva o zřízení věcného
břemene č.: ZN-014330033340/001 se společností E-on.
Starosta dal hlasovat o návrhu programu zasedání v navrhovaném znění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje následující program zasedání:
Navržený program
• Zahájení zasedání
• Informace starosty, místostarosty a členů zastupitelstva
• Rozpočtové opatření
• Rozpočet obce na rok 2016 a rozpočtový výhled
• Odpisy MŠ Tetčice
• Obecně závazné vyhlášky Obce Tetčice
• Poskytnutí dotace na provozní náklady organizaci ZŠ a MŠ Neslovice
• Poskytnutí dotace na provozní náklady spolku Junák – český skaut z.s.
• Poskytnutí dotace na poznávací zájezd Svazu těl. postižených v ČR
• Dodatek č. 7 ke smlouvě o vkladu majetku do SVaK Ivančice
• Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věc. břemene se společností E-on
• Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věc. břemene se společností E-on
• Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330033340/001 se společností E-on
• Návrhy členů zastupitelstva
• Diskuze
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
2 – Informace starosty, místostarosty a předsedů výborů
Starosta informoval, že ke dni 30. 11. 2015 byl ukončen nájem Rybářské bašty s panem
Romanem Najvarem. Dne 30. 11. 2015 byl výběrovou komisí ze tří uchazečů vybrán nový
nájemce Rybářské bašty, a to pan Hofman Miloslav z Tetčic.
Dále starosta informoval, že vznesl požadavek na zavedení autobusové linky z Rosic do Tetčic
a zpět v době mezi desátou a jedenáctou hodinou dopoledne. Autobusový dopravce mu sdělil,
že spoj v tuto dobu byl minimálně využíván a vykazoval záporné výsledky v tržbách. Současné
linky na sebe navazují, tudíž není možné jejich jízdní řád upravit tak, aby vykrýval požadovaný
čas. O rozšíření v současné době neuvažují.
Ing. Soňa Štossová, Ph.D., sdělila, že dne 3. 12. byl na valné hromadě mikroregionu Kahan
schválen rozpočet pro rok 2016. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen a nebyly k němu vzneseny
žádné námitky.
Ing. Bc. Zdeněk Šmarda, MSc., sdělil, že ceny vodného a stočného pro rok 2016 budou
nezměněny.
Zastupitelstvo obce tyto informace vzalo na vědomí.
3 - Rozpočtové opatření
P. Vontrobová předložila zastupitelům rozpočtové opatření č. 16/2015, které schválil v listopadu
2015 starosta. Rozpočtové opatření bylo schváleno na základě nákupu nádob na recyklovaný
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odpad, úhrady faktury od Mgr. Pilařové za vypracování žádosti na protipovodňová opatření a
úhrady poplatku bance za změnu v úvěrové smlouvě. Celkové příjmy a výdaje zůstaly
nezměněny.
Dále informovala o obsahu rozpočtového opatření č. 17/2015.
Celkové příjmy a výdaje se rozpočtovým opatřením zvýší o 1 068 100,-Kč.
Zastupitelé rozpočtová opatření projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2015 a rozpočtové opatření č.
17/2015, 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.
4 - Rozpočet obce na rok 2016 a rozpočtový výhled
Starosta předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu na rok 2016. Uvedl, že rozpočet byl, tak jak
ukládá zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění,
po dobu více jak 15 dnů přede dnem jeho projednání na zasedání zastupitelstva obce zveřejněn
vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový
přístup a to od 18. 11. 2015 do 8. 12. 2015.
Nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.
Zastupitelé rozpočet projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelé schvalují rozpočet Obce Tetčice na rok 2016 jako nevyrovnaný, celkové příjmy
rozpočtu ve výši 17 349 000,- Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 17 349 000,- Kč.
Neinvestiční příspěvek zřizované příspěvkové MŠ Tetčice, organizaci je ve výši 413 000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
Dále starosta předložil zastupitelům rozpočtový výhled obce Tetčice na roky 2017-2019 a
vysvětlil, že dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech je pomocným nástrojem
územního celku, který má sloužit pro střednědobé plánování.
Zastupitelé rozpočet projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelé schvalují předložený rozpočtový výhled Obce Tetčice na roky 2017 – 2019.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
5 - Odpisy
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Starosta předložil zastupitelům návrh odpisového plánu příspěvkové organizace Mateřské školy
Tetčice, příspěvkové organizace, se sídlem Tyršova 307, Tetčice pro rok 2015.
Zastupitele návrh projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Mateřské škole Tetčice, příspěvkové organizaci, se
sídlem Tyršova 304, Tetčice, předložený odpisový plán pro rok 2015
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
6 –Obecně závazné vyhlášky Obce Tetčice
Starosta předložil zastupitelům návrh Obecně závazné vyhlášky obce Tetčice
č.3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
č. 4/2015 o místním poplatku ze psů,
č.5/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
č. 6/2015 o místním poplatku z ubytovací kapacity a
č. 7/2015 o místním poplatku ze vstupného.
Paní Vontrobová informovala, že dne 14. října 2015 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č.
266/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, který s účinností od 1. ledna 2016 do praxe zavede několik změn, souvisejících s
problematikou tzv. poplatkových obecně závazných vyhlášek.
Zastupitelé vyhlášky projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Obecně závazné vyhlášky obce Tetčice č. 3/2015 –
7/2015 v předloženém znění.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
7 - Poskytnutí dotace na provozní náklady organizaci ZŠ a MŠ Neslovice
Starosta předložil žádost Základní školy a mateřské školy Neslovice, okres Brno-venkov,
příspěvkové organizace se sídlem Hlavní 71,664 91 Neslovice, o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Tetčice na provoz odloučeného pracoviště ZŠ a MŠ Neslovice, které je zřízeno na adrese
Palackého 52, Tetčice v roce 2016. Jedná se o odloučené pracoviště, kde je provozován 1.stupěn
ZŠ, školní družina a školní jídelna-výdejna stravy. Požadovaná výše dotace 458 000,-Kč.
Zastupitelé žádost projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje poskytnutí dotace Základní škole a mateřské škole
Neslovice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizaci se sídlem Hlavní 71, Neslovice, IČO
70999503 ve výši 458 000,-Kč na provoz odloučeného pracoviště, zřízeného na adrese
Palackého 52, Tetčice pro rok 2016, dále schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace Základní škole
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a mateřské škole Neslovice, se sídlem Hlavní 71, Neslovice, IČO 70999503 a pověřuje starosty
k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
8 - Poskytnutí dotace na provozní náklady spolku Junák – český skaut z.s.
Starosta předložil žádost spolku Junák – český skaut z.s. o poskytnutí dotace ve výši 15 000,Kč na činnost 1. skautského oddílu Tetčice v roce 2016. Uvedl, že celkové náklady organizace
činí 21 000,-Kč, z toho 6 000,-Kč jsou zdroje vlastní a 15 000,-Kč je požadovaná dotace.
Zastupitelé žádost projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje poskytnutí dotace spolku Junák – český skaut, z.s.,
středisko Devíti křížů Domašov, 1. skautský oddíl Tetčice, se sídlem Rudka 98, 664 83
Domašov, ve výši 15 000,-Kč, IČ: 49459953 na činnost v roce 2016, dále schvaluje smlouvu o
poskytnutí dotace spolku Junák – český skaut, z.s., středisko Devíti křížů Domašov, 1. skautský
oddíl Tetčice, se sídlem Rudka 98, 664 83 Domašov a pověřuje starosty k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
9 - Poskytnutí dotace na poznávací zájezd Svazu těl. postižených v ČR
Starosta předložil žádost Svazu tělesně postižených v ČR, zapsaného spolku místní organizace
Rosice se sídlem Husova čtvrt 1086, 665 01 Rosice, o poskytnutí dotace za účelem úhrady
nákladů spojených s pořádáním poznávacího zájezdu v České republice, který se bude konat
v roce 2016. Uvedl, že tento zájezd bude sloužit k poslání této organizace, a bude zajištovat
potřeby a zájmy tělesně postižených členů. Požadovaná výše dotace je 6 000,-Kč.
Zastupitelé žádost projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje poskytnutí dotace spolku Svaz tělesně postižených v ČR,
místní organizace Rosice, se sídlem Husova čtvrt 1086, 665 01 Rosice, IČ 71187405 na akci
poznávací zájezd v České republice v roce 2016, dále schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
spolku Svazu tělesně postižených v ČR, místní organizace Rosice, se sídlem Husova čtvrt 1086,
665 01 Rosice, IČ 71187405 a pověřuje starosty k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
10 - Dodatek č. 7 ke smlouvě o vkladu majetku do SVaK Ivančice
Starosta předložil Dodatek č. 7 ke smlouvě o vkladu majetku do SVaK Ivančice. Dodatkem č.
7 Obec Tetčice vloží do hospodaření Svazku vodovod na Palackého ulici Tetčicích. Hodnota
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vloženého majetku činí 112 373,-Kč. Celková pořizovací hodnota majetku vloženého do
hospodaření Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice bude ke dni podpisu tohoto dodatku činit
32 177 625,50 Kč.
Zastupitelé dodatek projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Dodatek č. 7 ke Smlouvě o vkladu majetku do
hospodaření ze dne 25. 2. 2003, uzavřený mezi Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice, se
sídlem Kounická 1598/78,664 91 Ivančice, IČ 49458892 a Obcí Tetčice a pověřuje starosty k
podpisu dodatku č.7.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
11 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věc. břemene se společností E-ON
Starosta předložil zastupitelům Smlouvu č. 1040003455/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi společností E-ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice a Obcí Tetčice za účelem umístění zemní kabelového vedení VN,
betonových sloupů a uzemnění. Uvedl, že stavbou dojde k dotčení pozemků parc.č. 551/1, ZE
729/1, ZE 1498/3, ZE 728, ZE 729/2, 564/6, 562/1 a 571 v k. ú Tetčice, ve vlastnictví Obce
Tetčice.
Zastupitelé smlouvu projednali.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce Tetčice schvalují Smlouvu č. 1040003455/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se společností E-ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, a pověřují starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
12 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věc. břemene se společností E-ON
Starosta předložil zastupitelům Smlouvu č. 1030027046/002 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi společností E-ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice a Obcí Tetčice za účelem umístění distribuční soustavy – kabel NN. Uvedl,
že stavbou dojde k dotčení pozemků parc.č. ZE1538 v k. ú Tetčice, ve vlastnictví Obce Tetčice.
Zastupitelé smlouvu projednali.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce Tetčice schvalují Smlouvu č. 1030027046/002 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se společností E-ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, a pověřují starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
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Usnesení bylo schváleno
13 – Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330033340/001 se společností E-ON
Starosta předložil zastupitelům Smlouvu č. ZN-014330033340/001 o zřízení věcného břemene
mezi společností E-ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a
Obcí Tetčice za účelem umístění distribuční soustavy – kabel NN.
Uvedl, že stavbou dojde k dotčení pozemků parc. č. 708/2 v k. ú Tetčice, ve vlastnictví Obce
Tetčice. Také informoval, že o zřízení tohoto věcného břemene byla dne 19. 5. 2015 podepsána
smlouva o smlouvě budoucí.
Zastupitelé smlouvu projednali.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce Tetčice schvalují Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. ZN-014330033340/001 se společností E-ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice, a pověřují starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
14 – Návrhy členů zastupitelstva
Nebyly vzneseny žádné návrhy.
15- Diskuze a závěr zasedání
Pan Miroslav Dvořák poznamenal, že Česká inspekce životního prostředí by měla své kontroly
zaměřit také na kontrolu životního prostředí v okolí frekventovaných komunikací.
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18.41 hod.
Přílohy zápisu:
• Prezenční listina
• Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis zapsala Jana Vontrobová dne: 9. 12. 2015
Ověřovatel : Ing. Soňa Štossová Ph.D. podpis………………………dne……………………..
Ověřovatel : Jan Hlavoň

podpis……………………dne……………………

Starosta : Jan Šon, podpis………………………………………….. dne……………………..
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