Zápis
ze 15. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čechtín
konaného v pátek 1. července 2016 v 19.00 hod. v kanceláři OÚ

Návrhová komise: Horká, Tvarůžková
Ověřovatelé zápisu: Fialová, Brabec
Zapisovatel: Brabcová Ivana
Přítomni: 8 členů ZO (88 % účast), omluvena Brabcová M., 3 hosté

Program:
1. Vodovod na Kuklu.
2. Hospodaření obce za IV. + úprava rozpočtu.
3. Nákup párty stanu.
4. Poštovní služby v obci.
5. Diskuze
- regenerace fotbalového hřiště
- bezúplatný převod pozemku p. č. 22 v Čechtíně
- dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení
- informace o zahájení stavebního řízení na „Stavební úpravy budovy č. p. 55“
- Oblastní charita Třebíč - žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2016

1. Starosta obce informoval o dotačních titulech na akci „Vodovod na Kuklu“.
Podmínky zveřejněných dotačních titulů nebyly přijatelné pro obec – rozpočet
akce by byl ve výši nejméně 4 miliony korun nebo zásobení pitnou vodou by
bylo pro nejméně 50 trvale bydlících obyvatel. Ani jednu z požadovaných
podmínek obec nemohla splnit. Jelikož i podrobný rozpočet akce, který
vypracovala firma pana Pejchala z Třebíče, se pohybuje kolem dvou milionů
korun /původní rozpočet byl ve výši 1 milionu Kč/, tak se tato akce z rozpočtu
obce nemůže financovat. Obec zažádá o dotaci v příštím roce.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce neschválilo výstavbu vodovodu na Kuklu bez finanční
podpory dotací.

2. Účetní obce předložila přítomným Výkaz pro plnění rozpočtu za V/2016
a současně návrh na úpravu rozpočtu. Rozpočet se upraví, mimo jiné, o částky
na opravu koupaliště, opravu sociálního zařízení v MŠ a sníží se částka, která
byla plánovaná na výstavbu vodovodu na Kuklu. Rovněž byl předložen výkaz
o hospodaření MŠ za V/2016.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

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

3. Na kulturní akce /pouť, rozloučení s prázdninami/ se zapůjčuje párty stan.
Ten chrání účastníky před sluncem i deštěm. Starosta navrhuje, aby si obec
koupila vlastní stan o rozměrech 8 x 12 m. Cena do 40 tisíc.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup párty stanu.

4. V červenu se na OÚ uskutečnilo setkání se zástupcem České pošty
p. Krejčím. Informoval starostu obce o zřízení tzv. Pošt Partnera. Česká pošta
hodlá do několika roků zrušit pošty na malých obcích. Nabízí obci, aby tuto
službu provozovala svým zaměstnancem. Pokud obec tuto službu provozovat
nechce, nabídne, aby službu vykonávala jiná osoba /právnická nebo fyzická/

v obci. Z uvedeného jednání byl pořízen zápis. Stanovisko obce je takové, že se
plně ztotožňuje s vyjádřením ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina, který
žádá Český telekomunikační úřad v Praze o zachování této služby pro občany na
venkově.
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.

5. Diskuze:
- Zavlažovaný trávník fotbalového hřiště byl pořízen v roce 2003. Od této doby
byla na trávníku prováděna pouze běžná údržba. Zástupce firmy Park
Dukovany, která provádí údržbu zavlažovacího systému i trávníku, navrhuje
celkovou regeneraci trávníků. Jednalo by se o hloubkové prořezání, zapískování
a provzdušnění trávníku. Navrhovaná cena je 87 tisíc Kč. Práce by se
uskutečnily, než začne podzimní fotbalová sezona.
Hlasování:

PRO návrh: 4

PROTI návrhu: 4

Zastupitelstvo obce neschvaluje regeneraci trávníku fotbalového hřiště.

- Obec mnoho let usiluje o to, aby pozemek p. č. 22, ostatní plocha, v k. ú.
Čechtín /bývalá předzahrádka u domu p. Motáčka Vl. č. p. 20/ byla zachovaná
jako veřejné prostranství a přístupová cesta k autobusové zastávce. Nyní
můžeme požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
o bezúplatný převod.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 8

Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod p. č. 22, ostatní plocha v k.
ú. Čechtín.

- Starosta informoval přítomné, že dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení
z Operačního programu ŽP obec nezískala.
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.
- Ke dni 30. 6. 2016 zavřela p. Moláková soukromý obchod se smíšeným
zbožím. Obec zajistila pro občany 2 x týdně dovoz pečiva z pekárny Kamenice a

2 x týdně dovoz smíšeného zboží pojízdnou prodejnou. Na zřízení nové obecní
prodejny smíšeného zboží, která bude umístěna v levé části budovy obecního
úřadu se pracuje – v současné době bylo zahájeno stavení řízení.
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.
- Oblastní charita Třebíč žádá o příspěvek na tento rok. Ve své žádosti se opírá
o doporučení KÚKV obcím, kde vyčísluje propočtený příspěvek jednotlivých
obcí.
Zastupitelstvo obce neschvaluje příspěvek Oblastní charitě Třebíč.

Zápis ověřili:

Fialová Erika:
Brabec Miloš:

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

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

