Zápis
z 13. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čechtín
konaného v pátek 11. března 2016 v 18.00 hod. v kanceláři OÚ

Návrhová komise: Tvarůžková, Brabec
Ověřovatelé zápisu: Sláma, Fialová
Zapisovatel: Brabcová Ivana
Přítomni: 8 členů ZO (88 % účast), omluven Mucha, 1 občan

Program:
1. Oprava koupaliště.
2. Dotace na veřejné osvětlení.
3. Dotace z Fondu Vysočiny - opravy na sport. areálu.
4. Schválení realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu
MAS podhorácko na území obce.
5. Zpráva o kontrole hospodaření obce za rok 2015 - schválení závěrečného
účtu.
6. Zpráva o kontrole na OSSZ Třebíč.
7. Schválení úhrady výsledku hospodaření MŠ /ztráty/ z rezervního fondu MŠ
8. Diskuze
- oprava dešťové kanalizace na p. č. 1633/2
- evidence majetku obce a MŠ
- akce „Rozloučení s prázdninami

1. Oprava koupaliště, na kterou obec požádala o dotaci z POV /předpokládaný
rozpočet akce 260 tisíc, schválená dotace KÚ 110 tisíc/, by se neprováděla
brigádně. Práce jsou většího rozsahu, než se původně předpokládalo.
O vypracování cenové nabídky na stavební práce byla požádaná firma Pejchal
z Třebíče. Cenová nabídka je ve výši 320 tisíc.
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení ceny opravy koupaliště na 350 tisíc.
Kč.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

2. Žádost o dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu na rekonstrukci veřejného
osvětlení z programu EFEKT 2016 vypracoval ing. Bártl, dotace by měla být ve
výši 75 %. V obci se před dvěma lety vyměnila asi polovina světelných těles,
nyní se vymění zbytek. Pro dotaci byl potřeba zpracovat energetický posudek na
všechna světla v obci. Pro snazší evidenci a hlavně údržbu se nechá vypracovat
pasport veřejného osvětlení.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu veřejného
osvětlení.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

3. Na opravy sportovního areálu může obec do 18. 3. požádat o dotaci z Fondu
Vysočiny z programu Sportoviště 2016. V letošním roce by se vyměnily
zbývající okénka ve všech čtyřech šatnách /domácí, hosté, dorost a hasiči/ a také
zbývající nevyměněné dveře – u šatny dorostu a hasičů. Maximální dotace je 60
% při rozpočtu akce 70 tisíc.
Zastupitelstvo obce schvaluje opravy na sportovním areálu do výše 70 tisíc
Kč.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

4. V dubnu 2014 obec schválila zařazení území obce do území působnosti MAS
na období 2014-2020. Pro čerpání finančních prostředků v tomto programovém
období je nutné, aby obec ještě schválila Strategii komunitně vedeného místního
rozvoje regionu MAS Podhorácko – ta je zveřejněna na internetových stránkách
MAS Podhorácko.
Zastupitelstvo obce Čechtín souhlasí s realizací Strategií komunitně
vedeného místního rozvoje regionu MAS Podhorácko.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

5. Účetní obce p. Brabcová, předložila přítomným zprávu o kontrole
hospodaření obce za rok 2015 – auditoři shledali hospodaření obce bez závad.
ZO byl předložen závěrečný účet obce za rok 2015 /oba tyto dokumenty byly
zveřejněny na úřední desce obce i na elektronické úřední desce od 20. 2. 2016/.
K posouzení roční uzávěrky byly ZO dále předloženy tyto dokumenty sestavené
k 31. 12. 2015 – hospodaře MŠ, výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha, zpráva
o finanční kontrole za rok 2015 a inventarizační zprávy obce a MŠ. O schválení
uzávěrky byl sepsán protokol.
ZO schvaluje závěrečný účet obce bez výhrad.
ZO schvaluje výsledek hospodaření obce ve výši 1.093.841,86 Kč, který
bude převeden na účet nerozděleného zisku.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

6. Účetní obce byla přizvaná na kontrolu na OSSZ – zde předložila veškerou
dokumentace ohledně mezd, včetně pracovních smluv, účtování o mzdách
a doklady o styku s bankou. Rovněž tato kontrola byla bez závad.
ZO bere tuto zprávu na vědomí.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

7. v roce 2015 dostala MŠ od obce příspěvek ve výši 210 tisíc Kč. Hospodaření
MŠ v roce 2015 skončilo ztrátou -31.589 Kč. Tato ztráta bude uhrazena
z rezervního fondu. Z předchozích let má MŠ v rezervním fondu 102 tisíce Kč
z roku 2013-13 tisíc, z roku 2014 – 89 tisíc.
ZO schvaluje výsledek hospodaření MŠ za rok 2015 – ztrátu a její úhradu
z rezervního fondu.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

8. Diskuze.
- Starosta obce informoval o problémech pojených s opravou kanalizace na p. č.
1633/2 vedle domu č. p. 2 p. Procházky – která byla provedena v prosinci.
V lednu proběhlo jednání se zástupce KÚ, odboru památkové péče. 10. 3. 2016
proběhlo na OÚ jednání za přítomnosti MěÚ Třebíč odbor ŽP a p. Procházky.
Spor je veden kvůli opravované kanalizaci – p. Procházka uvedl, že kanalizace
je jeho a patří k budově – kanalizaci chce uvést do původního stavu. Obec si
nechala vypracovat pasport kanalizace /kanalizace je vybudovaná asi v 60.

letech za působnosti ZD/. Vodoprávní úřad konstatoval, že dokud se nevyřeší
vlastnictví kanalizace, nebude řešit žádné stavební úpravy a jejich dokončení.
ZO bere tuto zprávu na vědomí.
- Z důvodu nového programu účetnictví a evidence majetku obce a MŠ navrhuje
účetní p. Brabcová, aby se do evidence majetku obce zaváděl od 1. 1. 2016
drobný dlouhodobý hmotný majetek /DDHM/ od výše 1.000 – 40.000 Kč. Do
konce roku 2015 se v MŠ evidoval drobný majetek od Kč 300, na obci od Kč
500 /do roku 2014 se drobný majetek evidoval na obci i v MŠ od Kč 100, do Kč
99 byl evidován na tzv. podrozvahových účtech/. Jelikož většina drobného
majetku je stará více jak 20 roků, navrhuje, aby se tyto předměty jednorázově
odepsaly. V majetku obce i MŠ zůstane drobný majetek s hodnotou nižší jak
1.000 Kč, jenom v případě, že vedoucí účetní jednotky rozhodne o důležitosti
jeho evidence. Drobné předmětydo1.000 Kč budou účtovány do spotřeby.
Současně předložila návrhy na vyřazení drobného majetku MŠ a obce.
ZO schvaluje jednorázové odepsání majetku obce a MŠ dle předložených
soupisů. Rovněž schvaluje cenovou hranici pro zápis majetku do evidence
obce i MŠ od Kč 1.000. Majetek s hodnotou nižší, než 1.000 Kč bude
zaveden do evidence jenom v případě, že vedoucí účetní jednotky rozhodne
o jeho důležitosti.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

- Rozloučení s prázdninami – v letošním roce se uskuteční na sportovním areálu
tato akce poslední týden v srpnu 27. 8. 2016. Předběžně je domluvená
prezentace firmy ESKO-T Třebíč, jejíž jsme členem. Za dětmi přijede se
zábavným programem zaměřeným na ekologickou výchovu. Dále byl přizván
p. Slavík s grilováním ryb. Byla oslovena country – folková skupina Handlíři
z Třebíče.
ZO schvaluje uspořádání akce „Rozloučení s prázdninami“
Hlasování:
Zápis ověřili:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

Sláma Pavel:
Fialová Erika:

…………………………………
Mgr. Zdeněk Michal – starosta obce

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

