Obec Tetěice
Palackého 177, 664 17 Tetčice
Zastupitelstvo obce Tetčice
Zápis č. 1/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Tetěice,
konaného dne 26. 01. 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 19. 1. 2016 do 26. 1. 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 přítomi~é, že ze zasedání je pořizován zvukový záznam jen pro potřeby zápisu.
Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 7 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (* 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomní: kg. Pavel Němec, Jan Son, Jan Hlavoň, Jan Kejda, kg. Zuzana Oškrdalová, Jaroslav
Haška, Ing. Bc. Zdeněk Smarda, MSc.,
Omluveni: kg. Soňa Štossová, Ph.D., Bc. Jiří Dobrovolný,
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Jana Kejdu a kg. Pavla Němce
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu pana Jana Kejdu a Ing. Pavla Němce
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti O Zdržel se 2 (Jan Kejda a Ing. Pavel Němec)
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.
Starosta navrhl doplnit program o body:
.
Příloha č. 1 ke smlouvě č. 11/08
.
Výběrové řízení na nákup komunálního malotraktoru s příslušenstvím.
Dále navrhl vypustit zjednání body

.
.

Směrnice Č. 1/20 14 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností REW GasNet
5 .r.o.

Starosta dal hlasovat o návrhu programu zasedání
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje následující program zasedání:
Navržený program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení zasedání
Informace starosty, místostarosty a členů zastupitelstva
Rozpočtové opatření
Odpisy MS Tetčice pro rok 2016
Zádost o příspěvek na plavání MS Tetčice
Výběrové řízení na nákup komunálního malotraktoru s příslušenstvím.
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s Uřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových
Příloha č. 1 ke smlouvě Č. 11/08
Příloha č. 2 ke smlouvě č. 11/08 o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci Tetčice
pro rok 2016
Návrhy členů zastupitelstva
Diskuze

Výsledek hlasování: Pro 7

Proti O

Zdrželi se O

Usnesení bylo schváleno.

2 Informace starosty, místostarosty a předsedů výborů
Starosta informoval o záměru firmy Prosig s.r.o. přeložit VN. Dále informoval o nutnosti výměny
karet pro ZTP a ZTP/P.
—

Zastupitelstvo obce tyto informace vzalo na vědomí.

3 Rozpočtové opatření
R Vontrobová předložila zastupitelům rozpočtové opatření č. 18/2015, které schválil 10. 12. 2015
starosta. Rozpočtovým opatřením byl do rozpočtu začleněn přijatý neinvestiční transfer pro
příspěvkovou organizaci Mateřská škola Tetčice, p.o. na zajištění dostatečného zabezpečení školy.
Celkové příjmy a výdaje zůstaly nezměněny.
-

Dále předložila rozpočtové opatření č. 1/2016. Na straně příjmů se rozpočet zvýší o položku
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. Jedná se o příspěvek
na výkon státní správy, který je nutno začlenit do rozpočtu.
Na straně výdajů se zvyšuje oddíl ostatní záležitosti ochrany památek o 36 000,- Kč na úhradu faktury
panu Jiřímu Fingerovi za zhotovení busty T. G. Masaryka. Také se zvyšuje oddíl ostatní činnosti jinde
nezařazené rezerva o 165 500 Kč.
Celkové příjmy a výdaje se zvýší o částku 201 500,-Kč.
-

2

Zastupitelé rozpočtová opatření projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2015 a rozpočtové opatření č. 1/2016
v souladu s ustanovením * 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O

Zdrželi se O

Usnesení bylo schváleno.
4 Odpisy MŠ Tetěice pro rok 2016
Starosta předložil zastupitelům návrh odpisového plánu příspěvkové organizace Mateřské školy
Tetčice, příspěvkové organizace, se sídlem Tyršova 307, Tetčice pro rok 2016.
Zastupitele návrh projednali.
-

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Mateřské škole Tetčice, příspěvkové organizaci, se sídlem
Tyršova 304, Tetčice, předložený odpisový plán pro rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O Zdrželi se O
Usnesení bylo schváleno
5 Žádost o příspěvek na plavání MŠ Tetčice
Starosta předložil zastupitelům žádost Mateřské školy Tetčice, příspěvkové organizace, se sídlem
Tyršova 307, Tetčice o mimořádný příspěvek ve výši 9 800,-Kč na úhradu dopravy na plavecký kurz
dětí ze školky v roce 2016.
-

Zastupitele žádost projednali‘
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Mateřské škole Tetčice, příspěvkové organizaci, se sídlem
Tyršova 304, Tetčice, poskytnutí mimořádného provozního příspěvku ve výši 9800,-Kč na úhradu
dopravy na kurz plavaní dětí z této školy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O Zdrželi se O
Usnesení bylo schváleno

6 Výběrové řízení na nákup komunálního malotraktoru s příslušenstvím
Starosta předložil zastupitelům výsledek výběrového řízení na nákup komunálního malotraktoru.
Uvedl, že postupoval v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, a oslovil tři firmy
k podání nabídek. Byla oslovena firma MAN-ZT s.r.o., KARCHER CENTER S±S, s.r.o. a
Traktorservis —ML s.r.o. Všechny firmy předložily své nabídky v termínu. Do výběrové komise byli
jmenováni Jan Son, Jan Hlavoň a Jaroslav Haška.
—

Dne 25. 1. 2015 proběhlo výběrové řízení. Ze všech nabídek, které splňovaly podmínky uvedené ve
výzvě, byla zvolena firma MAN -ZT, s.r.o. Studenec 182,675 02 Koněšín, s nejnižší nabízenou ce
nou
3

Zastupitelé bod projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje jako dodavatele komunálního malotraktoru za cenu 555 000
Kč/bez DPH firmu MAN -ZT, s.r.o. Studenec 182,675 02 Koněšín, IC : 26916762 a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy s vybranou firmou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O

Zdrželi se O

Usnesení bylo schváleno.

7
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových
Starosta předložil návrh Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s
Uřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Uvedl, že smlouva se týká pozemku p. č. 381/7
v k. ú. Tetčice. Jedná se o druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond.
Převodce touto smlouvou bezúplatně převede nabyvateli vlastnické právo k této nemovité věci.
—

Zastupitelé návrh smlouvy projednali
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k
nemovité věci č. BP-15/154 mezi Obcí Tetčice a Uřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IC 69797111 a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O

Zdrželi se O

Usnesení bylo schváleno.
8 —Příloha ě. 1 ke smlouvě č. 11/08
Starosta předložil přílohu č. 1 ke smlouvě č. 11/08 se společností KTS Ekologie s.r.o. se sídlem Hutní
osada 14, 664 84 Zastávka. Uvedl, že příloha č. 1 specifikuje počet svozů v roce 2016.
Zastupitelé návrh příloh projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje přílohu č. 1 ke Smlouvě č. 11/08 ‚ která byla uzavřena mezi
Obcí Tetčice a společností KTS Ekologie s.r.o., se sídlem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka, iČ 283
10 942 a pověřuje starostu k podpisu této přílohy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O Zdrželi se O
Usnesení bylo schváleno.

9 —Příloha Č. 2 ke smlouvě ě. 11/08 o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci Tetěice
4

pro rok 2016
Starosta předložil přílohu č. 2 ke smlouvě č. 11/08 se společností KTS Ekologie s.r.o. se sídlem Hutní
osada 14, 664 84 Zastávka. Uvedl, že se příloha Č. 2 upravuje ceny za odstraňování komunálního
opadu v obci Tetčice v roce 2016.
Zastupitelé návrh příloh projednali.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 11/08 která byla uzavřena mezi
Obcí Tetčice a společností KTS Ekologie s.r.o., se sídlem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka, iČ 283
10 942 a pověřuje starostu k podpisu této přílohy.
‚

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O Zdrželi se O
Usnesení bylo schváleno.

11 Návrhy Členu zastupitelstva
Nebyly vzneseny žádné návrhy.
—

12- Diskuze a závěr zasedání.
Pan Jaroslav Holomek vznesl dotaz kolik stálo zhotovení busty T.G. Masaryka.
Pan Josef Veverka vznesl dotaz, jakým zpusobem bude řešen problém se zanešeným potokem mezi
ulicí Hybešova a Tyršova. Dále vznesl připomínku na nedostačující svoz velkoobjemového odpadu.
Pan Miroslav Dvořák upozornil na neúnosnou dopravní situaci na ulici Palackého.
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18.40 hod.
Přílohy zápisu:
• Prezenční listina
• Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle

*

93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis zapsala lana Vontrobová dne: 27.1.2016

Ověřovatel Jan Kejda,

Ověřovatel Ing. Pavel

Starosta Jan Šon, podpis
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