Obec Tetčice
Palackého 177, 664 17 Tetčice
Zastupitelstvo obce Tetčice
Zápis č. 4/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice,
konaného dne 9. 6. 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“) 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 2. 6. 2015 do 9. 6. 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 zasedání je pořizován zvukový záznam jen pro potřeby zápisu.
Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 8 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§
92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomní: Ing. Bc. Zdeněk Šmarda MSc., Ing. Pavel Němec, Jan Šon, Jan Hlavoň, Jan Kejda a, Ing. Zuzana
Oškrdalová, Bc. Jiří Dobrovolný, Dis., Jaroslav Haška
Omluven: Ing. Soňa Štossová, Ph.D.
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. Starosta vznesl návrh na doplnění o bod Smlouva o
zajištění zpětného odběru elektrozařízení
Pan Jan Kejda navrhl stáhnout bod zasedání: Dohoda o částečném narovnání s bývalou uživatelkou Ryb.
Bašty z důvodu nedostatku podkladů k tomuto bodu.
Starosta dal hlasovat o návrhu programu zasedání v navrhovaném znění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje následující program zasedání:

1.
2.
3.
4.
5.

Navržený program
Zahájení zasedání a schválení programu
Informace starosty, místostarosty a členů zastupitelstva
Dodatek ke Smlouvě o zajišťování financování systému IDS JMK
Rozpočtové opatření
Činnost zřízené příspěvkové organizace
Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Tetčice
Schválení odpisového plánu ZŠ a MŠ Tetčice
1

6. Závěrečný účet Obce Tetčice
7. Účetní závěrka Obce Tetčice
8. Smlouva o zřízení věcného břemene E-ON
9. Pronájem pozemku v k. ú. Tetčice, p. č. 221/2 a 222/3
10. Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
11. Dotace pro rok 2015 v Programu EFEKT
12. Smlouva o dílo Projekt obnovy VO
13. Pronájem veřejného prostranství
14. Návrhy členů zastupitelstva
Diskuze
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
1 – Zahájení zasedání a schválení programu
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu pana Jana Kejdu a pana Jana Hlavoně.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu Jana Kejdu a Jana Hlavoně
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 2 (Jan Kejda a Jan Hlavoň)
Usnesení bylo schváleno.
Zapisovatelem starosta určil Janu Vontrobovou.
2 – Informace starosty, místostarosty a předsedů výborů
Starosta informoval, že byla doručena žádost o předběžné vyjádření k výměně pozemku v katastrálním
území Kratochvilka, které jsou ve vlastnictví Obce Tetčice, pozemky se nachází v areálu bývalého družstva
Kratochvilka. Dále poskytl informace ke stavbě chodníků.
Také uvedl, že zastupitelé předpokládají k 1. 9. 2015 zrušení příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Tetčice a
založení dvou nových příspěvkových organizací Základní škola a Mateřská škola.
Pan Jaroslav Hašek informoval, že proběhla kontrola Obce Tetčice kontrolním výborem, z které byl pořízen
zápis. Informoval o zjištěných nedostatcích při kontrole.
3 - Dodatek ke Smlouvě o zajišťování financování systému IDS JMK
Starosta předložil návrh Dodatku ke Smlouvě o zajišťování financování systému IDS JMK.
Zastupitelé dodatek projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK se
společností Jihomoravský kraj, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
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4 - Rozpočtové opatření
P. Vontrobová předložila zastupitelům rozpočtové opatření č. 5/2015, uvedla, že rozpočtovým opatřením
se celkové příjmy a výdaje nemění.
Rozpočtové opatření č. 5/2015 schválil starosta 5. 5. 2015 z důvodu zakoupení materiálu na opravu
pomníku.
Dále informovala, že rozpočtovým opatřením č. 6/2015 se zvyšuje rozpočet na straně výdajů § 3631 veřejné
osvětlení o částku 900 000,-Kč, je to předpokládaná cena stavebních prací týkajících se akce Veřejné
osvětlení a zvýšení rozpočtu na straně výdajů § 2221 provoz veřejné silniční dopravy o částku 11 000,-Kč,
je z důvodu zajištění financování integrovaného dopravního systému v JMK. Snižuje se rozpočet na straně
výdaje v § 6409 ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 911 000,-Kč. Celkové příjmy a výdaje se nemění.
Zastupitelé rozpočtová opatření projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 5/2015 a č. 6/2015 v souladu s ustanovením § 84 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
5 – Činnost příspěvkové organizace
Schválení účetní závěrky MŠ a ZŠ Tetčice
Starosta předložil zastupitelům účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2014
Zastupitelé účetní závěrku projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Základní škole a Mateřské škole Tetčice, okres Brno-venkov,
příspěvkové organizaci, se sídlem Palackého 52, Tetčice, předloženou účetní závěrku za rok 2014, a
převod hospodářského výsledku ve výši 6 330,15 Kč za rok 2014 do rezervního fondu.
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje snížení provozního příspěvku pro rok 2014 Základní škole a
Mateřské škole Tetčice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizaci se sídlem Palackého 52, Tetčice o
částku 6 330,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
Schválení odpisového plánu ZŠ a MŠ Tetčice
Starosta předložil zastupitelům návrh odpisového plánu příspěvkové organizace pro rok 2015. Zastupitele
návrh projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Základní škole a Mateřské škole Tetčice, okres Brno-venkov,
příspěvkové organizaci, se sídlem Palackého 52, Tetčice, předložený odpisový plán pro rok 2015
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
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6 – Závěrečný účet Obce Tetčice
Starosta předložil zastupitelům závěrečný účet Obce Tetčice za rok 2014. P. Vontrobová uvedla,
že návrh závěrečného účtu Obce Tetčice byl zveřejněn od 22. 5. 2015 do 9. 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
2014 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez
výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
7 - Účetní závěrka Obce Tetčice
Starosta předložil zastupitelům účetní závěrku Obce Tetčice za rok 2014.
Zastupitelé účetní závěrku projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje účetní závěrku Obce Tetčice za rok 2014.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
8 - Smlouva o zřízení věcného břemene E-ON
Starosta předložil zastupitelům návrh smlouvy na zřízení věcného břemene č.: ZN-014330027339/001 se
společností E-ON – E. ON Distribuce, a.s.
Jedná se o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. PK726/1 v k.ú Tetčice. Věcné břemeno bude zřízeno
za účelem umístění distribuční soustavy kabelového vedení NN.
Zastupitelé smlouvu projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
č.: ZN-014330027339/001 se společností E-ON – E. ON Distribuce, a.s. se sídlem: F. A. Gerstnera 2
151/6, 37049 České Budějovice
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
9 - Pronájem pozemku v k. ú. Tetčice, p. č. 221/2 a 222/3
Starosta předložil zastupitelům žádost o pronájem obecního pozemku v katastrálním území Tetčice,
parcelní číslo 221/2 o výměře 1761 m2, druh pozemku zahrada a parcelní číslo 222/3 o výměře 179 m2,
druh pozemku zahrada.
Zastupitelé žádost projednali.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje záměr pronájmu obecního pozemku v k.ú Tetčice p.č. 221/2 o
výměře 1761 m2, druh pozemku zahrada a p.č. 222/3 o výměře 179 m2, druh pozemku zahrada. Občané
obce se k tomuto záměru mohou vyjádřit a písemně předložit své případné nabídky do 31. 7. 2015.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
10 - Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
Starosta předložil zastupitelům návrh smlouvy společnosti ELEKTROWIN a.s..
Na základě smlouvy společnost bude realizovat v obci Tetčice sběr nebezpečného odpadu.
Zastupitelé smlouvu projednali.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností
ELEKTROWIN a.s., se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ: 140 00,
IČ: 272 57 843 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.

11- Dotace pro rok 2015 v Programu EFEKT
Starosta uvedl, že Program Efekt je státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných
zdrojů energie. Tento program vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu se záměrem podílet se
na naplňování Státní energetické koncepce v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
Je jedním z nástrojů Ministerstva průmyslu a obchodu k dosažení aktuálního cíle stanoveného evropskou
směrnicí. Program EFEKT má ambici přispět ke zvyšování úspor energie, snižování energetické
náročnosti a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie v ČR. V obci Tetčice bude dotace použita
na revitalizaci veřejného osvětlení.
Uvedl, že do konce roku 2015 musí být proinvestováno 40 % celkových nákladů.
Zastupitelé dotaci projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí investiční dotace z Programu Efekt 2015 ve výši 346 060 Kč a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0=
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce týkající se akce Veřejné osvětlení obce Tetčice a pověřuje starostu k podpisu dokumentace.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 1(Bc. Jiří Dobrovolný, Dis.)
Usnesení bylo schváleno
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Smlouvu o dílo spočívající v provedení stavby Projekt obnovy VO
Tetčice a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno

12- Smlouva o dílo Projekt obnovy VO
Starosta předložil zastupitelům smlouvu SMLOUVA O DÍLO se zhotovitelem Zdeňkem Hasoněm na
zajištění technické a odborné pomoci objednateli jako zadavateli v zadávacím řízení na veřejnou zakázku
„Projekt obnovy VO Tetčice“ – veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky a montáž veřejného osvětlení.
Zastupitelé smlouvu projednali.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje SMLOUVA O DÍLO č.j. H 17 – 04 – 2015 se zhotovitelem
Zdeňkem Hasoněm, Května 66, 680 01 Boskovice a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
13- Pronájem veřejného prostranství
Starosta předložil zastupitelům žádost pana Jeniše o pronájem veřejného prostranství z důvodu parkování
jednoho osobního vozidla před rodinným domem na ulici Hybešové.
Zastupitelé žádost projednali.
Návrh usnesení:
Zastupitelé souhlasí s vyhrazením trvalého parkovacího místa na části pozemku p.č. 1031/1 v k.ú.
Tetčice o výměře 30 m2, před rodinným domem č.p.88, ul. Hybešova, Tetčice panu
…………………………..Sazba poplatku za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil
nebo přívěs za osobní automobil dle čl. 10, odd. III Poplatek z užívání veřejného prostranství, Obecně
závazně vyhlášky č. 1/2015 o místních poplatcích je stanovena na paušální částku 1000,- Kč / rok.
Dopravní značení si pana …………..provede na vlastní náklady.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
14 – Návrhy členů zastupitelstva
Ing. Bc. Zdeněk Šmarda MSc. požádal, aby informace o konání zastupitelstva byla na webových stránkách
obce zveřejněna na titulní stránce.
15 - Diskuze a závěr zasedání
Pan …………..upozornil zastupitele, že byla schválena dostavba jaderné elektrárny Dukovany a tím se
zvýší již tak intenzivní silniční doprava v obci Tetčice. Tímto požádal zastupitele, aby se pokusili řešit tento
problém, alespoň jednou ročně vznesli požadavek na řešení této situace na Jihomoravský kraj a snažili se
o vybudování obchvatu.
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Pan ……….. požádal, aby vstupenky na setkání seniorů Mikroregionu Kahan byly v budoucnu k dispozici
občanům Tetčic.

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18.40 hod.
Přílohy zápisu:
1)
Prezenční listina
1)
Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis zapsala Jana Vontrobová dne: 10. 6. 2015
Ověřovatel Jan Kejda, podpis……………………dne……………………..
Ověřovatel Jan Hlavoň ……………………….. dne……………………..
Starosta Jan Šon, podpis……………………….. dne……………………..
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