Zápis
ze 17. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čechtín
konaného v pátek 9. září 2016 v 19.00 hod. v kanceláři OÚ

Návrhová komise: Brabec., Mucha
Ověřovatelé zápisu: Fialová, Tvarůžková
Zapisovatel: Brabcová Ivana
Přítomni: 8 členů ZO (88 % účast), omluvena Brabcová M., 1 host
Program:
1. Výběr dodavatele na stavební úpravy v budově OÚ.
2. Diskuze:
- změna zřizovací listiny MŠ
- zpráva o provedených opravách sociálního zařízení MŠ
- vítání občánků
- žádost o prodej pozemku u bytovky č. p. 61

1. V obci není od června prodejna smíšeného zboží. Dovoz pečiva zajišťuje 2 x
týdne pekárna z Kamenice, smíšené zboží 2 x týdně pojízdná prodejna. Již dříve
bylo odsouhlaseno zřízení prodejny smíšeného zboží v levé části přízemí
budovy OÚ. Projektovou dokumentaci zpracoval projektant p. Vostal z Třebíče.
Vedle prodejny, skladu a soc. zařízení, zbývá prostor pro jednu víceúčelovou
místnost /kadeřník, masáže atd. Pro dostavbu byly osloveny 3 firmy pro
zpracování cenové nabídky - Josef Pejchal z Třebíče, VESAS a IN-STAV.
Nejnižší cenovou nabídku podala firma p. Pejchala. Rozhodujícím kritériem
bylo i zahájení prací v co nejbližší době. Firma p. Pejchala podala nejnižší
nabídku a jako jediná má možnost práce zahájit ještě v měsíci září /ostatní dvě
firmy nejdříve za 2 měsíce/. Předběžná cena prací činí 1 milion Kč.
ZO považuje za prioritu a nutnost zřídit prodejnu smíšeného zboží v obci.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schválilo, aby stavební úpravy v budově OÚ
provedla firma p. Pejchala ve výši cca 1 milion Kč, současně o tuto
částku schvaluje upravit rozpočet obce.
2. Diskuze
- Dne 5. 9. 2016 byl na žádost obce proveden finanční audit /probíhá 2 x do
roka/. Na základě doporučení auditorů bude provedena změna ve zřizovací
listině týkající se movitého majetku MŠ. Dále bude odděleno účetnictví MŠ od
obce.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje nové znění zřizovací listiny MŠ.
Starosta obce informoval o provedených opravách sociálního zařízení MŠ –
práce byly dokončeny před zahájením školního roku dle smlouvy o dílo.
Práce prováděla firma J. Pejchala z Třebíče. Dotaci na tuto akci obec nezískala.
Celkové náklady souhlasí s rozpočtem díla dle smlouvy, konečná suma bude
vyčíslena dodavatelem stavby /pravděpodobně 700 tisíc Kč/.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí a schvaluje úpravu rozpočtu na
tuto akci.
Během měsíce října se uskuteční vítání občánků – od jara se v obci narodily 4
děti. Po dohodě s ředitelkou MŠ /připraví kulturní program/ se stanoví přesné
datum.
Zastupitelstvo obce tuto bere zprávu na vědomí.
Obyvatelé bytovky č. p. 61 žádají o odkoupení přístupového chodníku
k bytovce. Chodník je nerovný – opravili by si ho na vlastní náklady.
ZO provedeno místní šetření – žádost bude projednána na dalším jednání.
Zastupitelstvo obce tuto bere zprávu na vědomí.

Zápis ověřili:

Fialová Erika:
Tvarůžková Věra:

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

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

