ZÁPIS Č. 8/2014
z veřejného zasedání zastupitelstva obce TetČice,
které se konalo v úterý dne 2. 9. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu.
Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové Josef Vodička, Ing. Bc. Zdeněk Šmarda,
Ph.D., Pavel Vodička, Ing. Josef Dvořák, Silvie Dušková.
Nepřítomen: Mgr. David Hampel, Ph.D., Martin Ambros
Dle prezenční listiny je přítomno 7 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Zasedání zastupitelstva obce Tetčice zahájila v 18:00 hodin starostka obce Ing. Soňa Stossová,
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, jaR to ukládá *
93 odst. 1 zákona o obcích.
Dále starostka uvedla, že zápis z minulého jednání byl ověřovateli řádně ověřen a nebyly proti
němu vzneseny žádné námitky.
Zasedání řídila starostka Ing. Soňa Štossová, Ph.D.
Zapsala starostka Ing. Soňa Stossová, Ph.D.

Ověřovatelé zápisu:
Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Ing. Bc. Zdeňka Smardu a paní Silvii Duškovou.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje ověřovatele zápisu pana Ing. Bc. Zdeňka Smardu a paní
Silvii Duškovou.
Hlasování: Pro = 6 proti = O zdržel = 1 (Ing. Bc. Zdeněk Smarda)
Usnesení bylo schváleno

Navržený proRram zasedání
1. Informace starosty a předsedů výborů
2. Výběrové řízení na bankovní úvěr
3. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
4. Návrhy členů zastupitelstva
5. Diskuse

—

Igistav s.r.o.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje navržený program
Hlasování:

pro

=

7

proti

=

O

zdržel

=

O

Usnesení bylo schváleno

Proiednánf programu
Ad 1) Informace starosty a předsedů výborů
Starostka informovala o průběhu stavby průtahu.
Dále informovala o rekonstrukci střechy základní školy, jejíž termín ukončení se protáhl na
15. 9., především z důvodu nepříznivého počasí. Poškozené třídy a stropy již byly opraveny a
vymalovány. Tyto opravy budou hrazeny z pojistky firmy T-stav s.r.o. Skolní rok byl zahájen
v zasedací místnosti OU a výuka po dobu 14 dní bude probíhat v klubovně Obecní knihovny
za plného vědomí Stavebního úřadu v Rosicích a Krajské hygienické stanice JMK.
Starostka uvedla, žejí bylo telefonicky od pojišťovny sdělen nesouhlas s proplacením pojistné
události, která se týkala opravy fasády budovy školy, kterou poškodily kroupy. Zároveň
uvedla, že požádala JMK o příspěvek na opravu fasády ve výši 100 tis. Kč, o kterém bude
rozhodovat Rada JMK dne 11. 9.
Starostka informovala, že podala žádost o dodatečné povolení stavby vydlážděné plochy u
školy. Stavební úřad přerušil řízení o odstranění stavby a vydal souhlas se stanovením místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Starostka sdělila, že stavba chodníků (H/394 Tetčice, průtah, 2. a 3. stavba
veřejná
prostranství) bude zahájena následující den, tedy 3. 9. Důvodem zdržení prací je opět
nepříznivé počasí.
Dále informovala o umístění dvou dodatkových tabulí na ul. Palackého a Rosická: Zákaz
podomního prodeje zboží a služeb.
-

Ad 2) Výběrové řízení na bankovní úvěr
Na stavbu 1J1394 Tetčice, průtah, 2. a 3. stavba veřejná prostranství již bylo vyčleněno 4mil.
Kč, na rezervě zůstalo nyní cca 1,3mil. Kč. Stavba se vším všudy včetně DPH vyjde
zaokrouhleně nahoru na 6,7mil. Kč. Na dofinancování tedy chybí 2,7mil. Kč. Starostka
navrhla vzít si úvěr na částku 3mil. Kč na chodníky.
Jde o zakázku malého rozsahu, tudíž budou zvoleni 3 členové výběrové komise, osloví se
alespoň 3 banky, stanoví se zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek bude 10 dní.
S rozhodnutím výběrové komise pak zastupitelstvo schválí bankovní úvěr u banky navržené
výběrovou komisí.
Pan Josef Vodička poznamenal, že firma Porr a.s. ve své nabídce uvedla harmonogram prací
v délce 2 měsíců. Starostka podotkla, že v zadávacích podmínkách byl uveden termín
ukončení do 6 měsíců. Tento termín je závazný a je uveden ve smlouvě.
-

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení výběrového řízení na bankovní úvěr ve výši 3 mil. Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje jako členy komise výběrového řízení na bankovní úvěr pana
Mgr. Davida Hampela, Ph.D., Ing. Bc. Zdeňka Smardu a pana Josefa Vodičku.
Hlasování: pro

=

7

proti

=

O

zdržel se

=

O

Usnesení bylo schváleno.
Ad 3) Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo I~istav s.r.o.
Starostka uvedla, že firma Igistav s.r.o. ukončila své práce v termínu a dodržela vysoutěženou
cenu. Protože obec souhlasila s prodloužením prací o 5 m směrem k budově č. p. 58 z důvodu
vzniku nového parkovacího stání, které bude částečně zasahovat do trasy zaklenutého potoka,
zvýšila se celková cena prací o 32 847 Kč bez DPH. Původní odhad ceny za im délky
nového zaklenutí byl 11tis. Kč.
kg. Josef Dvořák poznamenal, že by tento důvod měl být uveden v dodatku.
—

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 072014 s tím, že došlo
k navýšení ceny prací o 32 847 Kč bez DPH z důvodu prodloužení stavby o 5 m a pověřuje
starostku k podpisu dodatku.
Hlasování: pro

=

7

proti

=

O

zdržel

=

0

Usnesení bylo schváleno.

Ad 4) Návrhy členů zastupitelstva
Ing. Josef Dvořák řekl, že by obec měla řešit situaci, která vznikla na panelové cestě, kterou
město Rosice uzavřelo svým stanovením přechodného dopravního značení po dobu uzavírky
v obci Tetčice.
Ing. Bc. Zdeněk Smarda řekl, že toto řeší již právnička, která zastupuje v této věci naši obec.
Nebyly vzneseny žádné další návrhy.

Ad 5) Diskuse
Pan Miroslav Dvořák se zeptal, zda obec řeší jeho požadavek na posouzení vlivu nákladní
dopravy na obec. Starostka uvedla, že zaslala tuto žádost na Odbor dopravy JMK.
Dále se zeptal, jestli si obec někdy stěžovala na silniční provoz v obci. Starostka uvedla, že
pokud je jí známo, tak ne. Pan Ing. Bc. Smarda poznamenal, že už jen to, že se plánuje
obchvat, je signálem toho, že je tu doprava přetížená.
Na téma budoucnosti obchvatu starostka uvedla, že JMK se opět zabývá realizací obchvatu.
V současné době dává dohromady všechny podklady, původní návrhy, připomínky obcí,
plánuje jednání se zástupci obcí. Poté všechny podklady podstoupí zhotoviteli, který zpracuje
projekt.
Paní Milionová se zeptala, zda se bude realizovat zdvojkolejnění tratě. Paní starostka uvedla,
že SZDC stále dělá vše pro to, aby se tato akce uskutečnila. Podle všeho stále nemají územní
rozhodnutí. Paní Milionová se dále zeptala, jestli se opraví nádražní budova. Pan kg. Bc.
Smarda a pan Ing. Dvořák shodně odpověděli, že byl dán příslib, ale budova není SZDC,
nýbrž CD, která slíbila SZDC tuto budovu prodat‘ Pak by mohl být příslib opravy budovy
splněn.
Pan Siroký se zeptal, co se bude dít s výškovým rozdílem na ul. Palackého, kde jsou nyní
chodníky výše než silnice. Starostka uvedla, že by chodník v těchto místech měl jít níže,
projekt by to měl řešit. Uznala, že některá místa budou na realizaci komplikovaná.

Pan Sedláček řekl svůj názor, že by přes obec vůbec nákladní doprava neměla jezdit, jediné
řešení je obchvat.
Dále podal návrh, aby se zvýšila průtočnost vodoteče podél silnice na Střelice.
Pan Miroslav Dvořák pochválil zastupitelstvo a paní starostku, která zařídila zákaz
podomního prodeje zboží a služeb v obci.
Paní Milionová požádala, zda by nešlo zařídit, aby noční spoje z Brna (linka MHD), jezdící o
víkendu, nemohly jezdit až do Tetčic. Paní starostka řekla, že vznese dotaz na Kordis JmK,
a.s.
Paní Nedělová se zeptala, ze které strany se začnou budovat chodníky v rámci stavby 111394
Tetčice, prutah, 2. a 3. stavba veřejná prostranství. Paní starostka řekla, že se začne na druhé
stavbě, tedy od kolejí.
Paní Milionová se zeptala, jak to vypadá s 1. stavbou. Starostka uvedla, že stále není územní
rozhodnutí, navíc zde vázne komunikace s vlastníkem jednoho z pozemků. SUS žádá obec o
součinnost s dotažením celé záležitosti do zdárného konce. V torn případě se počítá s realizací
v druhé polovině příštího roku. Dle starostky má obec zájem, aby se 1. stavba uskutečnila.
-

Konec zasedání v 19:09 hod.
Přílohu tohoto zápisu tvoří:
projednávané materiály dle programu zasedání
-

Soňa Štossová, Ph.D. starosta
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Zdeněk Šmarda

