Zápis
ze 16. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čechtín
konaného v pátek 29. července 2016 v 19.00 hod. v kanceláři OÚ

Návrhová komise: Brabcová M., Tvarůžková
Ověřovatelé zápisu: Sláma, Horká
Zapisovatel: Brabcová Ivana
Přítomni: 8 členů ZO (88 % účast), omluven Mucha., 1 host

Program:
1. Rekultivace trávníku fotbalového hřiště.
2. Zajištění akce „Rozloučení s prázdninami“.
3. Diskuze:
- stavba prodejny ve víceúčelové budově OÚ a opravy WC v MŠ – informace
- nákup pneu-kladiva pro obecní účely
- prodej pozemku u RD p. Veselé č. 3
- zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

1. Starosta obce opětovně navrhl projednat rekultivaci trávníku na fotbalovém
hřišti. Zavlažovaný trávník byl pořízen v roce 2003 a dosud byla prováděna
jenom základní údržba – (pouze povrchové pískování, hnojení, sečení
a povrchové pročesávání). Obec je povinna se starat o svěřený majetek jako
řádný hospodář. Po odborné sondáži striktury půdy pod travním porostem a
samotného travního porostu bylo odborníkem na travní porosty zjištěno, že
travní porost podehnívá a dosavadní údržbou by došlo k urychlení jeho
znehodnocení. Po zhodnocení finančních možností obce, byla cena prací
rekultivace hřiště vyčíslena dodavatelem Park Dukovany na 53 tisíc korun, a to
za práce hloubkové pískování do 18 cm, dosetí a vertidrein do hloubky 18 cm
z důvodu vodopropustnosti. Písek má obec vlastní, který je zahrnut v celkové
ceně. Některým členům ZO údržba – rekultivace hřiště přijde zbytečná a spojují
ji pouze s existencí a budoucností fotbalového klubu Družstevníku Čechtín.
Dle názoru odborníka v případě neprovedení rekultivačního zásahu, by byla
budoucí údržba hřiště několikanásobně vyšší, pokud by nebylo již pozdě.
Hlasování:

PRO návrh: 6

PROTI návrhu: 2

Zastupitelstvo obce schválilo regeneraci trávníku fotbalového hřiště.

2. V sobotu 27. 8. 2016 se uskuteční na sportovním areálu akce „Rozloučení
s prázdninami“. Jsou zajištěny tyto aktivity:
- grilování ryb s p. Slavíkem
- ESKO-T – zábavné odpoledne pro děti s ekologickou tématikou
- aquazorbing
- skákací hrad pro děti
- country skupina Handlíři z Třebíče od 17.00 hod.
- výstava hasičské techniky
- výstava motorek
Zastupitelstvo obce bere zprávu o zajištění akce na vědomí.

3. Diskuze :
- Starosta obce informoval o probíhajících pracích na zřízení prodejny
smíšeného zboží. V současné době máme vyřízení stavební povolení,
o vypracování projektu byl osloven – Ing. Vostal – projektant z Třebíče.
Stavbu pravděpodobně provede firma Vesas z Třebíče. Dále informoval
o probíhajících stavebních úpravách v budování nové sprchy, záchodů
a vzduchotechniky v MŠ.
Zastupitelstvo obce bere tyto zprávy na vědomí.

- Pro obecní práce bude zakoupeno pneu-kladivo v hodnotě do 10ti tisíc Kč.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce chválilo nákup pneu kladiva.
- Na katastrální mapě bylo zjištěno, že na dvoře p. Veselé, č. p. 3 /vlastník
Bohumil Veselý/, se nachází několik m2 obecního pozemku / p. č. 1653 – ostatní
plocha/. P. Veselý žádá o odkoupení pozemku. Pozemek se musí nechat zaměřit
a zjistit přesná výměra, a to vše na náklady kupujícího.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce chválilo prodej pozemku.
- předsedové finančního a kontrolního výboru předložili zprávy o činnosti
Zastupitelstvo obce bere zprávy na vědomí.

Zápis ověřili:

Sláma Pavel:
Horká Marie:

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

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

