Zápis
z 19. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čechtín
konaného v pátek 9. prosince 2016 v 18.00 hod. v kanceláři OÚ

Návrhová komise: Horká, Brabcová
Ověřovatelé zápisu: Tvarůžková, Fialová
Zapisovatel: Brabcová Ivana
Přítomni: 6 členů ZO (66 % účast), omluvena Brabec, Mucha, Sláma

Program:
1. Schválení rozpočtu obce na rok 2017,
+ rozpočtový výhled do roku 2023,
+ zpráva o hospodaření obce a MŠ za XI/2016 - úprava rozpočtu obce.
2. Stanovení inventurní a likvidační komise – příkaz starosty obce k provedení
inventarizace majetku obce k 31. 12. 2016
3. Smlouva s MěÚ Třebíč na dopravní obslužnost obce Račerovice.
4. Diskuze:
- nařízení vlády ze dne 28. 11. 2016 - navýšení odměn členům ZO,
- schůzka „SO pro plynofikace obcí Bransouze a okolí“,
- kolaudace obchodu se smíšeným zbožím,
- příprava na dotaci na akci „Prodloužení vodovodu na Kuklu“,
- prodej stavební parcely manželům Laškovým,
- přeložka sloupu vysokého napětí,
- kulturní akce v prosinci a počátkem roku 2017
- záměr obce – prodej pozemku

1. Všem členům ZO byly zaslány na emailové adresy podklady pro tento bod
jednání:
- návrh rozpočtu obce a MŠ na rok 2017,
- výkaz o plnění rozpočtu obce za XI/2016,
- výkaz o hospodaření MŠ za XI/2016,
- návrh rozpočtového výhledu do roku 2023.
Návrhy rozpočtů obce a MŠ byly řádně zveřejněny na úřední desce a na
internetových stránkách obce od 24. 11. – 9. 12. 2016.
Při sestavování rozpočtů se vycházelo z výsledků hospodaření v předešlém roce
/2015/ a z výkazu o hospodaření obce a MŠ k 30. 11. 2016. Hlavní investiční
akcí v roce 2017 bude prodloužení vodovodu na Kuklu. Pokud se schválí další
významné akce během roku 2017, následně se upraví rozpočet dle potřeby.
V roce 2017 obec zaplatí poslední splátky úvěru ve výši 200 tisíc.
Rozpočet obce bude vyrovnaný – příjmy i výdaje budou ve výši 3.491.100 Kč.
Počítá se i s rezervou na běžném účtu ve výši 567.100 Kč. Protože stávající
rozpočtový výhled má obec zpracovaný a schválený pouze do roku 2017 – byl
při této příležitosti projednán i rozpočtový výhled do roku 2023.
V tomto rozpočtovém výhledu jsou zohledněny plánované investiční akce:
2017 – Přeložka sloupu VN
2017 – akce „Vodovod Kukla“
2018 – víceúčelové hřiště na SA
2018 – oprava koupaliště – dokončení
2018 – 2023 - Opravy MŠ
2018 – 2023 – kanalizace a ČOV
Hlasování:

PRO návrh: 6

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce a MŠ na rok 2017,
schvaluje rozpočtový výhled obce do roku 2023,
bere na vědomí zprávu o hospodaření obce a MŠ za XI/2016 a schvaluje
úpravu rozpočtu dle projednání.

2. Starosta obce vydal příkaz k provedení inventarizace majetku obce k 31. 12.
2016 a stanovil následovně:
- inventurní komisi tvoří členi finančního výboru – předseda: Fialová Erika,
členi: Brabcová M. a Horká M.

- likvidační komisi tvoří členi kontrolního výboru – předseda: Mucha M., členi:
Sláma P., Brabec M.
Hlasování:

PRO návrh: 6

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje stanovení inventurní a likvidační komise
k provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2016
3. MěÚ Třebíč zaslal ke schválení smlouvu na rok 2016 na dopravní obslužnost
obce Račerovice. Podíl této obce na nákladech za dopravní obslužnou firmou
Trado-Bus Třebíč zůstává ve stejné výši jako v roce 2016 /11,31 %/.
Hlasování:

PRO návrh: 6

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s MěÚ Třebíč na dopravní
obslužnost obce Račerovice.
4. Diskuze:
- Starosta obce seznámil přítomné s nařízení vlády ze dne 28. 11. 2016
o možnosti navýšení odměn členům ZO o 4 %. Členi ZO se shodli, že odměny
se navyšovat nebudou.
- 14. 12. 2016 se v Koutech uskuteční schůze „SO pro plynofikace obcí
Bransouze a okolí“.
- Prostory pro prodejnu smíšeného zboží vybudovala firma Josefa Pejchala
z Třebíče. Obec dosud uhradila náklady ve výši asi 500 tisíc, ještě nebyla
vyčíslená konečná faktura /cca 500 tisíc zhotovení/. Dále se bude hradit fa. firmě
Kratochvíl Sokolí za zhotovení rampy pro navážení zboží /133 tisíc/
a elektroinstalace firmě Molák Čechtín /93 tisíc/. V úterý 13. 12. 2016
je naplánovaná kolaudace prodejny smíšeného zboží – všechny podklady pro
kolaudaci jsou připraveny. S firmou COOP Havlíčkův Brod byla uzavřená
smlouva o pronájmu. Po kolaudaci bude provedeno předání prostorů, veškeré
zařízení si COOP dodá vlastní. Předběžný plán zahájení prodeje nebyl dosud
stanoven.
- Starosta informoval o přípravě na dotaci na akci „Prodloužení vodovodu na
Kuklu“. Obec připravuje podklady pro dotaci z KÚKV na infrastrukturu
vodovodů a kanalizací – pokud by byly stejné podmínky jak v roce 2016, musí
být žádost odeslaná do 31. 1. 2017. Podkladem pro podání žádosti je, kromě
platného stavebního povolení, i doložení dokladů o výběrovém řízení na
dodavatele stavebních prací. Ve spolupráci s ing. Bártlem, který nám žádost
o dotaci vyřizuje, bylo vypsáno výběrové řízení. Otvírání obálek proběhne
v pondělí 19. 12. 2016.

- Obec prodala stavební parcelu na výstavbu nového rodinného domu
p. č. 1539/21 manželům Laškovým z Třebíče.
- Firma E-On získala 1. 12. 2016 rozhodnutí stavebního úřadu o umístění stavby
„Přeložení venkovního vysokého napětí – přeložka sloupu“. Nyní byly
upřesněny náklady na tuto přeložku ve výši 459.137 Kč. Obec již na jaře
letošního roku zaplatila zálohu ve výši 83.000 Kč, do konce roku 2016 uhradí
zbývajících 376.137 Kč.
- Obec se přihlásila, po předběžném průzkumu zájmu občanů, k akci „Česko
zpívá koledy“, která se uskuteční ve středu 14. 12. 2016 od 18.00 hod. před
budovou OÚ.
- 22. 12. 2016 se uskuteční již tradiční vystoupení kapely Horané z Rokytnice
s vánočními písněmi před budovou OÚ – po ukončení budou přizvání občané
k přátelskému posezení na sál OÚ.
- 30. 12. 2016 proběhne tradiční předsilvestrovský výstup k věži.
- V lednu 2017 se uskuteční setkání se starostou obce a přátelské posezení
s hudbou na sále obecního úřadu. Dále se plánuje maškarní průvod obcí na 18.
2. 2017.
Zastupitelstvo obce bere tyto zprávy na vědomí.
- na úřední desce byl zveřejněn od 22. 11. 2016 záměr obce – prodej pozemku díl „a“ o výměře 34 m2, odděleného od p. č. 1653 v k. ú. Čechtín. Geometrický
plánek vyhotovila firma EKOS T, Třebíč. O tento pozemek projevil zájem p.
Veselý Bohumil.
Hlasování:

PRO návrh: 6

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. Veselému za cenu
35 Kč/1m2.

Zápis ověřili:

Fialová Erika:
Tvarůžková Věra:

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

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

