Zápis
ze 14. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čechtín
konaného v pátek 6. května 2016 v 19.00 hod. v kanceláři OÚ

Návrhová komise: Horká, Brabcová M.
Ověřovatelé zápisu: Mucha, Sláma
Zapisovatel: Brabcová Ivana
Přítomni: 8 členů ZO (88 % účast), omluven Brabec, 4 hosté

Program:
1. Vodovod na Kuklu.
2. Kanalizace a ČOV.
3. Hospodaření obce za IV. + úprava rozpočtu.
4. Schválení nového kronikáře obce.
5. Diskuze

1. Starosta obce informoval přítomné podání žádosti na vodovod na Kuklu.
Termín pro podání žádosti o dotaci z Krajského úřadu na infrastrukturu
vodovodů a kanalizací bude k 29. 7. 2016. Dále prostřednictvím Ing. Bártla bude
podána žádost o dotaci na MŽP. Je potřeba rozhodnout, zda se bude
prodloužení vodovodu na Kuklu realizovat i v případě, že obci nebude dotace
přiznaná. P. Némethová se dotazuje, zda po zřízení obecního vodovodu se
budou muset jednotlivé domy odpojit od stávajícího vodovodu. Pravděpodobně
to bude VAS vyžadovat, aby byl větší odběr vody v místní části.
Zastupitelstvo obce schvaluje výstavbu vodovodu na Kuklu i v případě, že
s žádostí o dotaci obec neuspěje.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

2. Do roku 2020 má obec povolení z MěÚ Třebíč, odboru ŽP na vypouštění
odpadní vody do místního potoka. Do tohoto roku by bylo dobré vystavět po
etapách kanalizaci v obci ČOV v obci. Ve spolupráci s firmou Pejchal
z Třebíče proběhlo několik jednání, ke kterým byla přizvaná i starostka obce
Červená Lhota. P. Projednávalo se, zda ČOV vystavět společně pro obě obce
nebo pro každou zvlášť. P. Pejchal se informoval na KÚ o možnosti změny v
PRVKUKu /Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina/.
Po projednání v ZO Červená Lhota nám bylo sděleno, že obec Č. Lhota si bude
řešit odpadní vody samostatně. I ZO naší obce rozhodlo o zřízení ČOV pouze
pro naši obec. Firma p. Pejchala provede studii.
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení ČOV pouze pro obec Čechtín a
současně schvaluje úpravu v PRVKUK, kde původně bylo schváleno zřízení
ČOV společně pro obec Čechtín a Červenou Lhotu.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

3. Účetní obce předložila přítomným Výkaz pro plnění rozpočtu za IV/2016
a současně návrh na úpravu rozpočtu. Rozpočet se upraví, mimo jiné, o částky
na opravu koupaliště, plotu u fotbalového hřiště, opravu kurtů, PD na veřejné
osvětlení, proúčtování daně z příjmu za obec, navýšení příjmů za nájemné
pozemků od ZD, poplatek /záloha/ na přeložení sloupu VN.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce a schvaluje
úpravu rozpočtu obce dle projednání.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

4. Novým kronikářem obce byla schválena ZO p. Neumanová Eva.
Kroniku obce začne psát zpětně od roku 2015. Předchozí kronikářka
p. Brabcová Marie jí předá veškeré náležitosti, účetní obce jí předá veškeré
zápisky o dění v obci a fotografie za rok 2015. Na Státním okresním archívu
v Třebíči p. Neumanová již navštívila archivářku PaeDr. Padrnosovou, která jí
informovala o funkci kronikáře.
Zastupitelstvo obce schvaluje novou kronikářku obce.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

5. Diskuze
- Starosta obce informoval o provedených pracích na opravě koupaliště – byly
opraveny stěny pravého břehu s přilehlým ochozem a novým schodištěm a dále
nově vystaven chodníček s lavičkami. Počet laviček se navýší ze tří na pět.
Na tuto stavbu obec dostala dotaci z Programu na obnovu venkova ve výši 110
tisíc Kč.
- Dále byl výškově zaměřen prostor vedle budovy SA – mělo by zde být
víceúčelové hřiště, tancplac, zpevněné posezení, prostor pro pódium, nájezd na
hřiště a rampa pro vysypávání trávy. Místostarosta upozorňuje, že pod
zpevněným prostorem se nachází odpadní jímka pro SA – i toto se musí
zohlednit v projektu. Návrh projektu vypracovala fi. Ing. Vostala z Třebíče.
- Předseda finančního a kontrolního výboru podali zprávu o činnosti.
- V nové ulici nad MŠ bude 9. 5. Zahájena stavba dešťové kanalizace – II. etapa.
Stavební povolení je již od ledna 2016, stavbu provede firma Peštál z Třebíče.
Zastupitelstvo obce bere tyto zprávy na vědomí.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

- Pro cvičení žen, ale i pro různé společenské akce bude zakoupen nový
mikrosystém na sál OÚ /přenosný/. Stávající je již 10 roků starý a ne plně
funkční.
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup nového mikrosystému.
Hlasování:

Zápis ověřili:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

Sláma Pavel:
Mucha Martin:

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

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

