Zápis
ze 11. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čechtín
konaného v pátek 20. listopadu 2015 v 18.00 hod. v kanceláři OÚ

Návrhová komise: Horká, Sláma
Ověřovatelé zápisu: Tvarůžková, Fialová
Zapisovatel: Brabcová Ivana
Přítomni: 8 členů ZO (88 % účast), 2 hosté

Program:
1. Hospodaření obce a MŠ za X/2015
2. Schválení rozpočtu obce na rok 2016.
3. Příkaz starosty obce k provedení inventarizace majetku obce + stanovení
inventurní a likvidační komise.
4. Zajištění rozsvěcení vánočního stromku.
5. Diskuze
- přeložka sloupu s trafostanicí
- Smlouva MěÚ Třebíč na dopravní obslužnost obce Račerovice v roce 2016
- nákup univerzálního robotu do MŠ
- schválení předání vodovodu pro pivovar do hospodaření SO VAK Třebíč
- žádost o převod p. č. 22 z ÚZSVM na obec
- OZV obce č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- nákup nového software pro obec – firma KEO

1. Účetní obce p. Brabcová předložila přítomným výkaz o plnění rozpočtu obce
a hospodaření MŠ za IX/2015.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce a MŠ
za X/2015.
2. Návrh rozpočtu obce a MŠ na rok 2016 byl řádně zveřejněn na úřední desce
obce i na internetových stránkách obce po dobu 15ti dnů /od 5. 11. 2015/.
Rovněž byl všem členům ZO doručen k prostudování. Přítomná ředitelka MŠ R.
Pojerová zdůvodnila návrh rozpočtu MŠ ve výši 300.000 Kč. Rozpočet obce se
bude během roku upravovat, tak, jak se budou průběžně schvalovat jednotlivé
akce. Neinvestiční úpravy rozpočtu – navýšení daňových příjmů, proúčtování
dotací, drobné výdaje apod. – může starosta obce schválit sám. Závazným
ukazatelem rozpočtu je účetní paragraf. Rozpočet obce je vyrovnaný P = V
/příjmy se rovnají výdajům/ ve výši 3.266.200 Kč. Obec v rozpočtu utvořila
finanční rezervu ve výši 837.200 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2016 a současně deleguje
starostu k úpravám rozpočtu během roku.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

3. K 31. 12. 2015 je nutno provést inventarizaci majetku obce, případně
následnou likvidaci vyřazeného majetku. V letošním roce členy inventurní
komise budou členi kontrolního výboru, členy likvidační komise budou členi
finančního výboru. Účetní obce p. Brabcová připraví veškeré podklady
k inventarizaci majetku - výsledky budou sloužit k roční účetní uzávěrce obce
a MŠ. Starosta obce navrhuje, aby se veškerý nepotřebný majetek ze starého
OÚ a SA sepsal a po novém roce se nabídne občanům k odprodeji.
Zastupitelstvo obce schvaluje volbu inventurní a likvidační komise a ukládá
provést inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2015.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

4. V 1. adventní sobotu 28. 11. bude tradičně rozsvěcen vánoční stromek.
V dopoledních hodinách se nainstaluje vánoční světelná výzdobu na sloupy
veřejného osvětlení, včetně výzdoby a ozdob na vánoční stromek – sraz
účastníků je v 10 hod. V 16.00 hod. vystoupí děti MŠ s krátkým pásmem,
příchozím občanům bude podáváno svařené víno, děti dostanou ovocný čaj.
Várnice na teplé nápoje zajistí starosta. Na středu 23. prosince se připravuje
hraní vánočních koled před OÚ s kapelou Horané z Rokytnice n. R. – po
skončení koncertu, který začíná v 18. hod. budou občané pozvaní na
předvánoční posezení se svařeným vínem na sál OÚ.
Zastupitelstvo obce schvaluje organizaci rozsvěcení vánočního stromku a
hraní vánočních koled.

Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

5. Diskuze
- Firma E-On požádala o přeložení sloupu s trafostanicí z p. č. 1594/49 ve
vlastnictví Zdeňka Novotného na p. č. 1624/1 ve vlastnictví obce. Trafostanice
by byla vystavena jako zděný objekt o rozměrech 2x3m a výšky 1,6 m. Zrušily
by se všechny sloupy, které vedou na ulici u řadovek a přes jejich zahrady.
Zastupitelstvo obce schvaluje přemístění trafostanice na pozemek p. č.
1624/1 ve vlastnictví obce.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

- Městský úřad Třebíč, odbor dopravy, zaslal na obec Smlouvu o zajištění
dopravní obslužnosti obce Račerovice. Podíl nákladů v roce 2016 zůstává pro
tuto obec ve stejné výši – 11,31 %. Smlouva bude uzavřena od 1. 1. – 31. 12.
2016.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s Městským úřadem Třebíč na
dopravní obslužnost obce Račerovice.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

Tvarůžková Věra – vedoucí ŠJ - předložila ZO žádost o zakoupení nového
univerzálního robotu do ŠJ. Stávající robot je již přes 30 roků starý a velice
poruchový, v dnešní době těžko opravitelný. Dle nabídky firmy UNIREG
z Třebíče, která provádí i servis, by byl vhodný robot s nádobou na 19 litrů
v hodnotě 37.900 Kč, současně by požadovali zakoupit i mlýnek na maso
v hodnotě 7.900 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup univerzálního robotu a mlýnku na
maso do školní jídelny.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

- Byly zajištěny veškeré doklady pro převod vodovodu k lihovaru
do hospodaření SO VAK Třebíč /včetně zapsání věcných břemen majitelů
pozemků, přes které vodovod vede, do KN/. Pořizovací cena majetku je 335.670
Kč, a do SO by byl převeden k 1. 1. 2016.
Zastupitelstvo obce schvaluje převod vodovodu pro pivovar do hospodaření
SO VAK Třebíč.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

- Z důvodu dopravní obslužnosti bude žádat obec Čechtín bezúplatný převod
pozemku p. č. 22 – ostatní plocha v k. ú. Čechtín, (který se nachází před
obchodem p. Molákové)
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod p. č. 22 v k. ú. Čechtín.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

- Z podnětu KÚ musí obec upravit v obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. V nové vyhlášce bude uvedeno
osvobození od poplatku. V obci je možné požádat o výjimku z placení za
nemovitost, která není trvale obydlena ani neslouží k rekreaci. Vyhláška bude
zveřejněna na úřední desce obce i na internetových stránkách obce, účinnost
vyhláška nabývá od 1. ledna 2016.
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV dle projednání.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

- Obec dosud využívala pro účetnictví a evidenci obyvatel počítačových
programů firmy Gordic, ostatní administrativa byla prováděna ručně.
Obec oslovila firmy Gordic z Jihlavy a KEO ze Znojma o zpracování nabídky
na tyto programy - evidence majetku, mzdy, knihu odeslaných a došlých faktur,
pokladnu a banku. Firma KEO nabídla balíček programů s ročním udržovacím
poplatkem o 10 tisíc ménším, i licence na tyto programy byly mnohem levnější.
Programy této firmy lépe vyhovují malým obcím. Starosta obce navrhuje, přejít
od firmy Gordic k firmě KEO po účetním zpracování roku 2015.
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup nového softwaru od firmy KEO.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

Zápis ověřili: Tvarůžková
Fialová

…………………………………
Mgr. et Mgr. Bc. Zdeněk Michal
starosta obce

….……………………………
Novotný Josef
místostarosta obce

