Zápis
ze 18. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čechtín
konaného v pátek 11. listopadu 2016 v 18.00 hod. v kanceláři OÚ

Návrhová komise: Tvarůžková, Fialová
Ověřovatelé zápisu: Horká, Brabcová
Zapisovatel: Brabcová Ivana
Přítomni: 8 členů ZO (88 % účast), omluvena Brabcová M., 1 host
Program:
1. Převod pozemků mezi obcí a Krajem Vysočina.
2. Schválení vyhlášek obce – o veřejném pořádku a nočním klidu, o poplatku za
odvoz a likvidaci odpadů a o stanovení podmínek pro pořádání kulturních akcí v
obci.
3. Hospodaření obce za X/2016 + úprava rozpočtu.
4. Zprávy předsedů výborů.
5. Rozsvěcení vánočního stromu.
6. Dotace na víceúčelové hřiště.
7. Diskuze.

1. Jedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků mezi obcí Čechtín a Krajem
Vysočina dle geometrického plánu č. 395-37247/2015. Krajské zastupitelstvo již
převod pozemků, které jsou v majetku Kraje, projednalo a schválilo na svém
zasedání č. 5/2016 ze dne 13. 9. 2016. Jedná se o pozemky, které se nacházejí
pod obecními chodníky – p. č. 1628/7 díl f), 1628/11, 1628/12, 1628/13,
1644/118, 1644/119, 1644/120, 1644/121 díl b), 1644/121 díl k), 1657/1 díl d),
1657/2 díl g)+i). Obec Čechtín daruje Kraji Vysočina pozemky, které zasahují
do silnice v majetku Kraje – p. č. 1628/1 díl c) + e) – o výměře 20m2 a p. č.
1628/1 díl h) o výměře 97 m2. Záměr obce darovat tyto pozemky byl zveřejněn
na úřední desce od 25. 10. – 11. 11. 2016.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje majetkoprávní vypořádání pozemků mezi
Obcí Čechtín a Krajem Vysočina dle projednání.

2. Ve spolupráci s Mgr. Okřinou z MV ČR, odd. dozoru Jihlava byla opravena
Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a o zajištění čistoty, pořádku, vzhledu obce a o době nočního klidu.
Nově byla navržena Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podniků, včetně tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu
nezbytném k zajištění veřejného pořádku. Členi ZO byli s návrhy Obecně
závazných vyhlášek seznámeni, vyhlášky musí být před nabytím účinnosti
zveřejněny nejméně 15 dnů na úřední desce a na internetových stránkách obce.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 1/2016 o zajištění čistoty, pořádku,
vzhledu obce a o době nočního klidu, OZV č. 2/2016 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a OZV č. 3/2016 o stanovení
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav, diskoték
a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného
pořádku (č. 3/2016) s platností od 1. 12. 2016.

3. Účetní obce předložila Výkaz o plnění rozpočtu obce a výkaz o hospodaření
MŠ k 31. 10. 2016. Navrhuje úpravu rozpočtu obce dle projednání.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce a MŠ
a schvaluje úpravu rozpočtu dle projednání.
4. Předsedové finančního a kontrolního výboru předložili zprávy o své činnosti.
Zastupitelstvo obce bere zprávy předsedů výborů na vědomí.
5. V 1. adventní sobotu 26. 11. 2016 je naplánovaná akce „Rozsvěcení
vánočního stromu“. MŠ připravuje vánoční program. Začátek je v 16.00 hod.
Členi ZO nazdobí vánoční strom od 13.00 hodin. Na vzrostlý strom ZO navrhuje
zakoupit dalších 20 m vánočního osvětlení a také osvětlení na budovu OÚ.
Na akci bude návštěvníkům podáváno svařené víno, dětem perníky a ovocný čaj
– byly zakoupeny 2 varné hrnce. Další vánoční akce je naplánovaná na čtvrtek
22. 12. 2016 – před budovou OÚ zahrají vánoční písně Horané z Rokytnice.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje vánoční akce a nákup vánočního osvětlení.
6. Projektovou kanceláří ing. Vostala z Třebíče byla zpracovaná projektová
dokumentace na víceúčelové hřiště na sportovním areálu /zpevněná plocha,
rampa na vysypávání posečené trávy z žacího traktoru/. Rozpočet činí přes 800
tisíc Kč. Obec může požádat o dotaci z Ministerstva školství. Žádost vypracuje
Ing. Bártl z Jihlavy.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje podat žádost o dotaci pouze na 1 etapu akce
„Změna dispozice sportovního areálu – víceúčelové hřiště“
7. Diskuze.
- Starosta obce informoval o problémech s vodou na Kukli /voda přestala téct,
obyvatelům byla zajištěna cisterna s pitnou vodou/. Prioritou obce je i nadále
vybudovat vodovod na Kuklu. Obec využije dotaci, která bude vypsaná na
sklonku roku. Stavební povolení je připraveno, bude provedeno výběrové řízení
na zhotovitele stavby.

Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.

- K provozování nově připravované prodejny smíšeného zboží byli osloveny
firmy COOP, FLOP, Hruška a Lapek – ozvaly se pouze 2 fimy: Hruška
a COOP. Firma Hruška navrhla vysokou finanční podporu ze strany obce
k provozování (100 000,-Kč), aniž by se přijel zástupce podívat na prostory
budoucí prodejny. Firma COOP má velký zájem na provozování prodejny, ihned
si přijeli zástupci připravovanou prodejnu prohlédnout. Nyní firma COOP
předložila návrh smlouvy: nájemné 1 Kč/rok, vodu a elektřinu si bude hradit dle
spotřeby /odpočtová měřidla/, topení poměrnou částí využívaných m3, vybavení
a zařízení prodejny si dodá na vlastní náklady. Prodavače si obec pokusí zajistit
sama /z důvodu podpory zaměstnanosti v naší obci/, který bude zaměstnancem
provozovatele. Koncem listopadu je naplánované předání dokončené stavby od
firmy Pejchal. Kolaudace by měla proběhnout v průběhu měsíce prosince 2016. .
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje provozování obchodu se smíšeným zbožím
firmou COOP Havlíčkův Brod a podmínky nájemní smlouvy.

Zápis ověřili:

Horká Marie:
Brabcová Miluše:

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

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

