Obec Tetčice
Palackého 177, 664 17 Tetčice
Zastupitelstvo obce Tetčice
Zápis Č. 9/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice,
konaného dne 29. 11. 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 21. 11. 2016 do 29. 11. 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: Ing. Pavel Němec, Jan Son, Jan Kejda, Ing. Zuzana Oškrdalová, Josef Pokorný, Ing.
Bc. Zdeněk Smarda, MSc., Jaroslav Haška, Bc. Jiří Dobrovolný, Dis., Jan Hlavoň
Omluven:
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Bc. Jiřího Dobrovolného a Jaroslava Hašky
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu Bc. Jiřího Dobrovolného a Jaroslava Hašky
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O Zdržel se 2 (Bc. Jiří Dobrovolný, Jaroslav Haška)
Usnesení bylo schváleno.
Zapisovatelem starosta určil Janu Vontrobovou.
Schválení programu zasedání:
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Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Starosta navrhl, aby zveřejněný programu byl doplněn o bod:
.
Povolení umístění pamětní desky
. Udělení souhlasu s umístěním sídla
Starosta dal hlasovat o návrhu programu zasedání v navrhovaném znění.
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. Rozpočet obce na rok 2017 a rozpočtový výhled
5. Obecně závazná vyhláška Obce Tetčice
6. Poskytnutí dotace na provozní náklady organizace ZS a MS Neslovice
7. Poskytnutí dotace na provozní náklady FC Slovan Rosice
8. Poskytnutí dotace na poznávací zájezd Svazu tělesně postižených v CR
9. Poskytnutí dotace na provozní náklady organizaci TJ Sokol Tetčice
10. Poskytnutí dotace na provozní náklady VK PSYCHO ROSICE
11. Smlouva o zajištění služeb pro Ceskou poštu s.p.
12. Dodatek č. 8 ke smlouvě o vkladu majetku do SVaK Ivančice
13. Smlouva o smlouvě budoucí kupní
14. Povolení umístění pamětní desky
15. Udělení souhlasu s umístěním sídla
16. Návrhy členů zastupitelstva
17. Diskuze
‚

Výsledek hlasování: Pro 9

Proti O

Zdrželi se O

Usnesení bylo schváleno.

2— Informace starosty, místostarosty a předsedů výborů
Pan Jaroslav Haška, předseda kontrolního výboru informoval, že byla provedena kontrola
období 12/2015 do 7. 11. 2016. Bylo zjištěno, že v evidenci chybí tři smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene. Ty byly po urgenci protistranou vráceny.
Předseda finančního výboru pan Jan Kejda informoval, že byla provedena kontrola účetnictví
za období leden-září 2016. Výsledek finanční kontroly je bez připomínek.
—

Zastupitelstvo obce tyto informace vzalo na vědomí.

3 Rozpočtové opatření
-

P. Vontrobová předložila zastupitelům rozpočtové opatření ě. 12/2016. Rozpočtové opatření
upravuje rozpočet na straně příjmu. Zahrnuje do rozpočtu příjmy, které byly vyšší, než se
předpokládalo.
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Celkové příjmy a výdaje se rozpočtovým opatřením zvýší o 170 700,-Kč.
Zastupitelé rozpočtová opatření projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2016 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 Rozpočet obce na rok 2017 a rozpočtový výhled
-

Starosta předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu na rok 2017. 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 Il. 11. 2016 do 28. 11. 2016. Rozpočet je nevyrovnaný, bude kryt zůstatky
peněžních prostředků z let minulých.
Proti návrhu rozpočtu nebyly z řad občanů vzneseny žádné připomínky.
Zastupitelé rozpočet projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelé schvalují rozpočet Obce Tetčice na rok 2017 jako nevyrovnaný, celkové příjmy
rozpočtu ve výši 18 739 000,- Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 18 739 000,- Kč.
Neinvestiční příspěvek zřizované příspěvkové MS Tetčice, organizaci je ve výši 405 000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se O
Usnesení bylo schváleno.
Dále starosta předložil zastupitelům rozpočtový výhled obce Tetčice na roky 2018 2020 a
vysvětlil, že dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech je pomocným nástrojem
územního celku, který má sloužit pro střednědobé plánování. Do rozpočtového výhledu jsou
začleněny splátky úvěru, který byl zřízen k účelu Investice H/Tetčice průtah, 2. a 3. stavba
veřejná prostranství a splátky investice Intenzifikace COV Tetčice. Finanční spoluúčast na
investiční akci COV Tetčice bude ukončena v roce 2020. Splatnost úvěru je 25. 7. 2020.
-

Zastupitelé výhled projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelé schvalují předložený rozpočtový výhled Obce Tetčice na roky 2018 —2020.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se O
Usnesení bylo schváleno.
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5 —Obecně závazná vyhláška Obce Tetčice
Starosta předložil zastupitelům návrh Obecně závazné vyhlášky obce Tetčice č.1/2016 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňovaní komunálního odpadu.
Starosta uvedl, že v příloze obecně závazné vyhlášky je rozúčtování skutečných nákladů obce
Tetčice za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2015. Dle těchto náldadu je
stanovena část sazby poplatku. Přesto, že náklady obce na svoz netříděného odpadu jsou vyšší,
sazba poplatku pro rok 2017 se nezvyšuje a dále bude činít 500 Kč/rok.
Zastupitelé vyhlášku projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Tetčice
č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňovaní komunálního odpadu v předloženém znění.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O

Zdrželi se O

Usnesení bylo schváleno.

6 Poskytnutí dotace na provozní náklady or2anizaci Zš a Mš Neslovice
-

Starosta předložil žádost Záldadní školy a mateřské školy Neslovice, okres Brno-venkov,
příspěvkové organizace se sídlem Hlavní 71,66491 Neslovice, o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Tetčice na provoz odloučeného pracoviště ZS a MS Neslovice, které je zřízeno na adrese
Palackého 52, Tetčice v roce 2017. Jedná se o odloučené pracoviště, kde je provozován 1 .stupěn
ZS, školní družina a školní jídelna-výdejna stravy. Požadovaná výše dotace pro rok 2017 je
458 000,-Kč.
Zastupitelé žádost projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje pro rok 2017 poskytnutí dotace Základní škole a mateřské
škole Neslovice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizaci se sídlem Hlavní 71, Neslovice,
ICO 70999503 ve výši 458 000,-Kč na provoz odloučeného pracoviště, zřízeného na adrese
Palackého 52, Tetčice, dále schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace Záldadní škole a mateřské
škole Neslovice, se sídlem Hlavní 71, Neslovice, ICO 70999503 a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O

Zdrželi se O

Usnesení bylo schváleno.

7— Zádost o poskytnutí dotace FC Slovan Rosice z. s.
Starosta předložil zastupitelům žádost FC Slovan Rosice, z.s. o poskytnutí dotace ve výši
20 000,- Kč za účelem zajištění činnosti fotbalového klubu FC Slovan Rosice, konkrétně devíti
mládežnických družstev a dvou týmů dospělých v roce 2017. Starosta navrhl poskytnout dotaci
ve výši 11 000,-Kč.
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Zastupitelé žádost projednali.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory FC Slovan Rosice,
z.s., se sídlem Sportovní 372, 665 01 Rosice, IC : 43389431 ve výši 11 000,-Kč, dále schvalují
Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory FC Slovan Rosice, z.s., se sídlem Sportovní
372, 665 01 Rosice, IC : 43389431 a pověřují starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti O

Zdrželi se 1 (Ing. Bc. Zdeněk Šmarda MSe)

Usnesení bylo schváleno.

8 Poskytnutí dotace na poznávací zájezd Svazu tělesně postižených v
-

ČR

Starosta předložil žádost Svazu tělesně postižených v CR, 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 Ceské republice, který se bude konat
v roce 2017. Uvedl, že tento zájezd bude sloužit k zajištění potřeba zájmů členů. Tím je
pomáháno ke zlepšení tělesné a duševní kondice účastníků. Požadovaná výše dotace je 6 000,Kč.
Zastupitelé žádost projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje poskytnutí dotace spolku Svaz tělesně postižených v CR,
místní organizace Rosice, se sídlem Husova čtvrt 1086, 665 01 Rosice, IC 71187405 na akci
poznávací zájezd v Ceské republice v roce 2017 ve výši 6 000,- Kč, dále schvaluje smlouvu o
poskytnutí dotace spolku Svazu tělesně postižených v CR, místní organizace Rosice, se sídlem
Husova čtvrt 1086, 665 01 Rosice, IC 71187405 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O

Zdrželi se O

Usnesení bylo schváleno.

9 Poskytnutí dotace na provozní náklady TJ Sokol Tetčice
-

Starosta předložil zastupitelstvu obce žádost Tělocvičné jednoty Sokol Tetčice, se sídlem
Týršova 200, 664 17 Tetčice, IC 48480959 o poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 70
000 Kč na zajištěné celoročního provozu Tělocvičné jednoty Sokol Tetčice. Příspěvek bude
použit na drobné kancelářské potřeby, technické vybavení, energie, opravu a údržbu budovy
v roce 2017.
Starosta také předložil návrh smlouvy o poskytnutí této finanční podpory.
—

Zastupitelé žádost projednali.

Usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Tetčice, se
sídlem Tyršova 200, 664 17 Tetčice, IC 48480959 ve výši 70 000,-Kč a schvaluje smlouvu o
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poskytnutí finanční podpory Tělocvičné jednotě Sokol Tetčice a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti O

Zdrželi se O

Usnesení bylo schváleno.

10 Poskytnutí dotace na provozní náklady VK PSYCHO ROSICE
-

Starosta předložil zastupitelstvu obce žádost Volejbalového klubu PSYCHO Rosice, se sídlem
665 01 Rosice, Komenského náměstí 40, IC 26542765 o poskytnutí příspěvku na zajištěné
celoročního provozu klubu. Příspěvek bude použit na náklady provozu tělocvičny a venkovního
hřiště, na náklady na soutěže v roce 2017.
Starosta také předložil návrh smlouvy o poskytnutí této finanční podpory a navrhl poskytnout
příspěvek s ohledem k počtu členů s trvalým pobytem v obci Tetčice ve výši 6 000,- Kč.
Zastupitelé žádost projednali.
Usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 6 000,- Kč
Volejbalovému klubu PSYCHO Rosice, se sídlem 665 01 Rosice, Komenského náměstí 40, IC
26542765 a schvaluje smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory Volejbalovému Hubu
PSYCHO Rosice, se sídlem 665 01 Rosice, Komenského náměstí 40 a pověřuje starostu k
podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti O

Zdrželi se O

Usnesení bylo schváleno.

11 Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu ‚ s.p
-

Starosta předložil zastupitelstvu návrh smlouvy o zajištění služeb pro Ceskou poštu s.p. se
sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1. Uvedl, že účelem této smlouvy je zajištění i
nadále poskytování služeb Ceské pošty v obci Tetčice. Smlouva upravuje práva a povinnosti
smluvních stran souvisejících se zajištěním poskytování ujednaných služeb. Obec Tetčice na
základě této smlouvy dále udrží provozovnu v Tetčicích, Nádražní 58.
‚

Zastupitelé žádost projednali.

Usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje smlouvu o zajištění služeb pro Ceskou poštu s.p. číslo
982602000000-0063/2016, se podnikem Česká pošta s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4,
225 99 Praha 1, IC 47114983 v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
‚

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O

Zdrželi se O

Usnesení bylo schváleno.
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12 Dodatek Č. 8 ke smlouvě o vkladu majetku do SVaK Ivančice
-

Starosta předložil Dodatek Č. 8 ke smlouvě o vkladu majetku do SVaK Ivančice. Dodatkem č.
8 Obec TetČice vloží do hospodaření Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice splaškovou
kanalizaci na ulici Neslovické v Tetčicích, na pozemku p.č. 330/1, 1042v k.ú. Tetčice, PP 300,
délka 24,27 m. Hodnota vloženého majetku činí 224 000,-Kč. Celková pořizovací hodnota
majetku vloženého do hospodaření Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice bude ke dni podpisu
tohoto dodatku činit 32401625,50 Kč.
Zastupitelé dodatek projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Dodatek č. 8 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, IC 49458892 v předložené znění a Obcí Tetčice a
pověřuje starostu k podpisu dodatku č. 8.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O

Zdrželi se O

Usnesení bilo schváleno

13— Smlouva o smlouvě budoucí kupní
Starosta předložil zastupitelům Smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi Obcí Tetčice a panem
Milanem Koreisem a paní Martou Koreisovou ‚ oba bytem Křiby 254, Tetčice. Předmětem této
snMouvyje část pozemku PK Č. 725/38v k.ú. Tetčice ve vlastnictví manželů Koreisových.
Kupní cena dle této smlouvy bude stanovena na I Kč za 1m2. Obec část pozemku bude kupovat
za účelem realizace stavby rekonstrukce veřejného osvětlení na části pozemku budoucích
prodávajících
Zastupitelé smlouvu projednali.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce Tetčice schvalují Smlouvu o smlouvě budoucí mezi budoucím prodávajícím
Milane Koreisem a Martou Korejsovou, bytem Křiby 254, 664 17 Tetčice a budoucím
kupujícím Obcí Tetčice v předloženém znění a pověřují starostu k podpisu smlouvy o smlouvě
budoucí kupní.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se O
Usnesení bylo schváleno

14 Povolení umístění pamětní desky
-

Starosta předložil zastupitelům Žádost o povolení umístění pamětní desky na budovu obecního
úřadu, Palackého 177, Tetčice. Uvedl, že se jedná o památku pana Karla Holešovského,
zastřeleného 8. 10. 1941 v Brně. Zhotovení a umístění desky zajistí pan Zdeněk Oškrdal. Zádost
podal pan Růžička Antonín, bytem Uvoz 855, Rosice.
Zastupitelé žádost projednali.
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Návrh usnesení:
Zastupitelé obce TetČice schvalují umístění pamětní desky pana Karla Holešovského na budovu
obecního úřadu, na adrese Palackého 177, Tetčice, zapsané na LV 10001, v k.ú. Tetčice.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti O Zdrželi se O
Usnesení bylo schváleno

15 Udělení souhlasu s umístěním sídla
-

Starosta předložil zastupitelům Žádost o udělení souhlasu s umístěním sídla na adrese
Palackého 177, 664 17 Tetčice, v sídle Obecního úřadu Tetčice pro vznikající Spolek žen
TetČice. Uvedl, že korespondenční adresa spolku bude na adrese předsedkyně spolku. Zádost
podala za Spolek žen Tetčice paní Markéta Podrazilová.
Zastupitelé žádost projednali.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce Tetčice souhlasí s umístěním sídla Spolku žen TetČice v nemovitosti Č.p. 177,
ulice Palackého, 664 17 Tetčice, v k.ú. Tetčice, zapsané na LV 10001, v k.ú. Tetčice.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 1 (Ing. Bc. Zdeněk Šmarda, MSc.) Zdrželi se O
Usnesení bylo schváleno

16— Návrhy členů zastupitelstva
Nebyly vzneseny žádné návrhy.

17- Diskuze a závěr zasedání
Nebyly vzneseny žádné příspěvky do diskuse.

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18.26 hod.
Přilohy zápisu:
• Prezenční listina
• Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle * 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis zapsala Jana Vontrobová dne: 30. 11. 2016
Ověřovatel:

dne

Ověřovatel:

dne

Starosta: Jax~ Šon, podpis

dne
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