Zápis
z 24. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čechtín
konaného 28. srpna 2017 ve 18.30 hodin v kanceláři OÚ.
Zapisovatel: Brabcová Ivana
Návrhová komise: Brabcová, Tvarůžková
Ověřovatelé zápisu: Fialová, Brabec
Přítomni: 8 členů ZO, 1 omluven (88 % účast)

Program:
1. Předání stavby „Čechtín – prodloužení vodovodu“ k hospodaření SO Vak
Třebíč.
2. Příspěvek SO VAK Třebíč na akci „Čechtín – prodloužení vodovodu“.
3. Diskuze
- oprava přivaděče vody do požární nádrže na sportovním areálu
- prodej stavebního pozemku p. č. 1539/26 v k. ú. Čechtín
- úprava rozpočtu obce

1. Dne 22. srpna 2017 proběhla kolaudace akce „Čechtín – prodloužení
vodovodu“ – pro zajištění pitné vody na Kuklu. Již 24. srpna 2017 došel obci do
datové schránky „Kolaudační souhlas se stavbou vodního díla“. Aby mohla být
spuštěna voda obyvatelům Kukle, bylo nutné, aby zastupitelstvo obce
neprodleně schválilo předání nového vodovodu do hospodaření SO VaK Třebíč,
jehož jsme členem. Kontrolní výbor požádal starostu obce o svolání
mimořádného zasedání zastupitelstva obce /Zákon o obcích toto umožňuje,
jestliže o svolání mimořádného jednání požádá nejméně třetina členů ZO/.
Hodnota stavby byla vyčíslena na 1.796.225 Kč /práce od fy. Peštál = 1.670.489
Kč + hodnota stavby z předchozích let – PD, přípravné práce a poplatky =
125.736 Kč/.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schválilo předání stavby v hodnodě 1.796.225 Kč do
hospodaření SO VaK Třebíč.
2. V souvislosti se stavbou vodovodu na Kuklu obec požádala SO VaK Třebíč o
finanční příspěvek dle stanov SO. Na základě smlouvy o dílo s fy. Peštál Třebíč
byl SO propočítán finanční příspěvek na tuto stavbu ve výši 28.852 Kč.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek ve výši 28.852 Kč od SO VaK
Třebíč.
3. Diskuze
- V červenci, kdy bylo mimořádné sucho /MěÚ Třebíč, odborem ŽP, byla
vyhlášena výzva a upozornění na šetření vodou v době sucha/, byl v požární
nádrži na sportovním areálu v největší hloubce asi 1 metr vody a voda neustále
ubývala. Voda nebyla ani na zalévání fotbalového hřiště, ani na koupání. Bylo
zjištěno, že úbytek vody způsobuje, kromě mimořádně suchého počasí,
i prosakující ventil u stavidla nádrže, který je již v havarijním stavu a je nutná
jeho rekonstrukce. Provizorně byl ucpán prosakující ventil stavidla, který
zpomalil úbytek vody a následně byl zprovozněn nevyužívaný vrt pro bývalý
vodovod Čechtín. Během několika dnů se naplnila požární nádrž a vody je
dostatek na koupání i na zalévání fotbalového hřiště. Po ukončení sezóny bude
provedena rekonstrukce ventilu a stavidla nádrže.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schválilo opravu přivaděče vody do požární nádrže
a rovněž schválilo opravit výpusť a ventil u hráze požární nádrže.

- Manželé Němcovi – mladá rodina z Třebíče - zažádali o odkoupení stavebního
pozemku p. č. 1539/26 v k. ú. Čechtín pro výstavbu RD.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schválilo prodej stavebního pozemku p. č. 1539/26
manželům Němcovým z Třebíče.
- starosta obce informoval členy zastupitelstva o opravě autobusové zastávky
a přilehlého chodníku . Z důvodu realizace staveb bude provedena úprava
rozpočtu obce.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schválilo úpravu rozpočtu dle projednání jednotlivých
akcí.

Zápis ověřili: Fialová Erika:
Brabec Miloš:

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

…………………………..
Novotný Josef - místostarosta

