Zápis
ze 12. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čechtín
konaného v pátek 22. ledna 2016 v 18.00 hod. v kanceláři OÚ

Návrhová komise: Brabec, Mucha
Ověřovatelé zápisu: Horká, Brabcová
Zapisovatel: Brabcová Ivana
Přítomni: 8 členů ZO (88 % účast), omluven Sláma

Program:
1. Dotace Programu obnovy venkova.
2. Posezení s důchodci.
3. Masopust.
4. Akce "Čistá Vysočina"
5. Oprava sociálního zařízení MŠ.
6. Zpráva inventurní a likvidační komise.
7. Oslava narozenin - Novotná, Moláková
7. Diskuze

1. Do 5. 2. 2016 lze podat žádost o dotaci Programu obnovy venkova. Obec
může získat až 120 tisíc Kč. Starosta obce navrhuje opravit koupaliště – boční
stěny jsou rozbité a popraskané, prorůstá zde tráva. Je potřeba vybetonovat i část
dna – prosakuje voda. Bylo by možné zakoupit i nějaké lavičky
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje zažádat o dotaci z POV na opravu koupaliště.
2. V pátek 29. ledna se uskuteční na sále obecního úřadu akce „Posezení
s hudbou nejen pro důchodce“. K tanci a poslechu zahraje od 17.30 hod. skupina
pana Vladimíra Neumana z Radošova. Nápoje zajistí obecní úřad, občerstvení si
přinesou účastníci. O obsluhu se postarají ženy ze ZO.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje pořádání a zajištění této akce.
3. V sobotu 30. ledna se uskuteční masopustní průvod obcí s maskami.
Rozhlasem byli vyzváni občané k účasti v maskách, začátek je ve 13.00 hod.
Průvod masky doprovodí hudební skupina Vladimíra Neumana z Radošova. Po
skončení obchůzky bude pro účastníky v hostinci p. Cejpkové připraven guláš a
nápoje.
Zastupitelstvo obce bere tuto zprávu na vědomí.
4. Od 11. - 24. dubna 2016 se uskuteční Krajským úřadem organizovaná akce
„Čistá Vysočina“ . Naše obec se již tradičně této akce zúčastní v sobotu 16.
dubna. P. Brabcová naši obec přihlásí, vytvoří se 3 skupiny sběračů – půjdou
jako každoročně směr Třebíč, Kouty a Benetice.
Zastupitelstvo obce bere tuto zprávu na vědomí.
5. V letošním roce je nutné opravit sociální zařízení MŠ. Obec pro vypracování
projektové dokumentace oslovila firmu p. Pejchala z Třebíče. Tato firma zajistí i
vhodnou dotaci prostřednictvím ing. Bárty z Jihlavy, který se postará o veškerou
agendu od zajištění podkladů pro žádosti až do vypracování závěrečné zprávy.
V MŠ jsou dále potřeba vyměnit i vchodové dveře a udělat nové topení ve školní
jídelně.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje provést opravy v MŠ dle projednání a pro
zajištění akce dále spolupracovat s firmou p. Pejchala z Třebíče.
6. Účetní obce p. Brabcová předložila přítomným zprávu o provedené
inventarizaci majetku obce a MŠ k 31. 12. 2015. Součástí této zprávy jsou
dokumenty inventární komise - návrhy na likvidaci vyřazeného majetku a
soupisy veškerého majetku obce se zápisy o provedené fyzické nebo dokladové
inventuře. Dokumenty likvidační komise + protokoly o vyřazení majetku.
Inventární komise navrhuje, aby byl do příštího zasedání ZO sepsán veškerý
nepotřebný majetek z budovy bývalého OÚ č. p. 1 a tento majetek byl nabídnou
občanům levně k prodeji, případně vyhozen do kontejneru na objemný odpad.
Zastupitelstvo obce bere tuto zprávu na vědomí.
7. P. Brabcová předložila přítomným rozpis kulatých výročí občanů v roce 2016.
11. 2. Slaví 70. narozeniny p. Novotná - blahopřát jí bude Zdeněk Michal a
Miloš Brabec. Další narozeniny/70./ slaví p. Moláková Marta dne 17. 2. –
Blahopřát půjde Fialová Erika a Horká Marie.
Zastupitelstvo obce bere tuto zprávu na vědomí.
8. Diskuze:
Starosta obce informoval přítomné o získání stavebního povolení na akci
„Prodloužení vodovodu Čechtín“. Jelikož do 5. 2., kdy se odevzdávají žádosti na
KÚ na infrastrukturu vodovodů a kanalizací, nestihneme udělat výběrové řízení
na dodavatele, nemůžeme tento dotační titul využít. O vypracování a podání
žádosti jsme opět požádali firmu p. Pejchala z Třebíče. Prostřednictvím ing.
Bárty nám bude zajištěna vhodná dotace na tuto akci.
Obec navázala s firmou p. Pejchala spolupráci. Ing. Bárta bude sledovat pro
obec vhodné dotace na akce, které má v plánu. K dalším akcí bude patřit
víceúčelové hřiště na sportovním areálu /zpevněný povrch pro hry, „tancplac“,
posezení; zbudování rampy pro nakládání posečené trávy na hřišti a
bezbariérový přístup k fotbal. hřišti/. K dalším akcím, které obec plánuje je
úprava chodníků /zadány firmě Geoding k zaměření, obec požádá KÚ o
bezúplatný převod/, splašková kanalizace, ČOV a nová prodejna.
Na akci „Dešťová kanalizace„ u nových rodinných domů obec má již platné
stavební povolení. Akci bude realizovat firma Peštál z Třebíče – tato firma
v listopadu a prosinci 2015 provedla opravu kanalizace na pozemcích p. č.

1633/13 a 1633/2 v k. ú. Čechtín. Na kanalizaci byly propadlé a rozbité vpustě a
byly zde vyměněny kameninové roury za plastové. Na tuto opravenou dešťovou
kanalizaci bude napojena nová kanalizace od rodinných domů.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce bere tuto zprávu na vědomí a schvaluje spolupráci se
stavební firmou Pejchal z Třebíče.

Ověřovatelé zápisu: Horká Marie:
Brabcová Miluše:

…………………………………

….……………………………

Mgr. Zdeněk Michal - starosta obce

Novotný Josef – místostarosta obce

