Zápis
z 28. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čechtín
konaného 19. února 2018 ve 19.00 hodin v kanceláři OÚ.
Zapisovatel: Brabcová Ivana
Návrhová komise: Mucha, Tvarůžková
Ověřovatelé zápisu: Sláma, Horká
Přítomni: 9 členů ZO (100 %), 1 host

Program:
1. Schválení dodatku č. 2 ke stanovám „Svazku obcí pro plynofikaci
oblasti Bransouze a okolí“ aktualizaci „Zakladatelské smlouvy“
2. Diskuze
- cenová nabídka na víceúčelové hřiště
- SDH Čechtín - žádost o příspěvek
- dotace POV

1. V souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích musí zastupitelstvo
obce schválit změnu osob ve funkci předsedy a místopředsedy Svazku obcí pro
plynofikaci oblasti Bransouze a okolí a předsedy rady Svazku obcí pro
plynofikaci oblasti Bransouze a okolí, jehož jsme členem.
Hlasování :

Pro: 9 členů

Proti: 0 členů

Zastupitelstvo obce schvaluje v článku IV. „Zakladatelské smlouvy“
Svazku obcí pro plynofikaci oblasti Bransouze a okolí, IČO 70435227,
následující:
- Předsedou svazku svolil výbor ze svého středu pana Miloše Dočekala,
nar. 2. 2. 1970, bytem č. p. 26, 675 08 Kouty,
- Místopředsedou svazku byl výborem zvolen ze svého středu
pan Ing. Jan Boček, nar. 18.11.1978, bytem Bransouze č. p. 3, 675 21
Okříšky,
- Předsedou dozorčí rady byla zvolena Žaneta
nar. 26. 4. 1979, bytem Bransouze č. p. 34, 675 21 Okříšky.

Rambousková,

2. Diskuze
- starosta obce předložil cenovou nabídku p. Kratochvíla ze Sokolí na
vybudování víceúčelového hřiště na sportovním areálu – jedná se o zhotovení
opěrné zídky a ploch z betonové dlažby, vybudování sportoviště a zhotovení
komunikace ke sportovišti. Součástí by byla i oprava chodníku pod „podloubím“
budovy SA. Předpokládané náklady cca 1.050 tisíc, k tomu ještě výdaje na
opravu kanalizace a jímky u budovy cca 300 tisíc. Akce bude hrazena
z obecních zdrojů.
Hlasování :

Pro: 9 členů

Proti: 0 členů

Zastupitelstvo obce schvaluje výstavbu víceúčelového hřiště na sportovním
areálu a úpravu okolních ploch dle projednání. Současně schvaluje
navýšení rozpočtu na tuto akci.

SDH Čechtín žádá o příspěvek na rok 2018, který zahrnuje:
- zakoupení závodní stříkačky,
- zakoupení 8mi historických přileb,
- školení velitelů zásahových jednotek v počtu 8 osob na používání dýchacích
přístrojů dle plánu odborné přípravy HZS Třebíč.
Hlasování :

Pro: 9 členů

Proti: 0 členů

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek SDH Čechtín ve výši 250 tisíc Kč a
současně schvaluje navýšení rozpočtu obce o tuto částku.

- Dotace z Programu na obnovu venkova - jako každoročně obec využije dotaci
Krajského úřadu - na akci v celkové výši nejméně 250 tisíc /dotace činí 50 %/.
V mateřské škole by bylo potřeba vyřešit lepší odvětrání školní kuchyně,
případně řešit občasné zatékání střechy nebo nové rozvody vody. Do MŠ bude
vyslán projektant, který zhodnotí situaci a navrhne řešení.
Hlasování :

Pro: 9 členů

Proti: 0 členů

Zastupitelstvo obce schvaluje, aby dotace z POV byla v letošním roce
určena na další opravy v MŠ.

Ověřovatelé zápisu: Hork á Marie
Sláma Pavel

……………………………
Novotný Josef – starosta

………………………………….
JUDr. et Mgr. Z. Michal - místostarosta

