Zápis
z 27. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čechtín
konaného 19. ledna 2018 ve 18.00 hodin v kanceláři OÚ.
Zapisovatel: Brabcová Ivana
Návrhová komise: Brabec, Horká
Ověřovatelé zápisu: Fialová, Tvarůžková
Přítomni: 7 členů ZO, 2 omluveni (77 % účast), 1 host

Program:
1. Smlouvu s MěÚ Třebíč – příspěvek na dopravní obslužnost obce
Račerovice
2. Zpráva o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2017.
3. Příspěvek na provoz obecní prodejny.
4. Příspěvek Nemocnici Třebíč
5. Posezení s hudbou + Masopust
6. Diskuze
- odměny starostů v roce 2018
- žádost sportovních hasičů o příspěvek na sportovní stříkačku
- tisk zpravodaje obce za rok 2017

1. Městský úřad Třebíč předložil smlouvu o dopravní obslužnosti obce
Račerovice. Podíl této obce na celkových nákladech na dopravní obslužnost
obcí na lince Třebíč-Radošov činí stejně jako v předchozích letech 11,31 %.
Současně firma Trado-Bus Třebíč předložila smlouvu o dopravní obslužnosti
linky Třebíč-Radošov na rok 2018 - předpokládaná ztráta je 87.849,61 Kč.
Hlasování:

PRO návrh: 7

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy na rok 2018 pro firmu Trado-Bus
Třebíč i pro Městský úřad Třebíč – pro obec Račerovice.

2. Účetní obce předložila zprávu o inventarizaci majetku obce za rok 2017.
Inventury byly provedeny v závěru roku, dokladová inventarizace počátkem
nového roku. K likvidaci byl navržen 1 předmět. O inventarizaci majetku obce i
o likvidaci vyřazeného majetku byly sepsány zápisy, které jsou přílohou složek
o inventarizaci majetku.
Zastupitelstvo obce bere tuto zprávu na vědomí.
3. COOP Havlíčkův Brod žádá o příspěvek na provoz obecní prodejny ve výši
48 tisíc Kč.
Hlasování:

PRO návrh: 7

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek COOPu HB na provoz ve výši
48.000 Kč.
4. Nemocnice Třebíč žádá o příspěvek na zařízení pokojů v nemocnici.
Starosta obce navrhuje příspěvek ve výši 10.000 Kč.
Hlasování:

PRO návrh: 7

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 10.000 Kč.
5. V sobotu 27. 1. 2018 se uskuteční na sále obecního úřadu „Posezení při
hudbě“, kdy k poslechu a tanci hraje skupina EVIS. Obsluhu zajistí členi
zastupitelstva. Dne 10. 2. 2018 pořádá obec masopustní průvod.
Hlasování:

PRO návrh: 7

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje obě tyto kulturní akce.

6. Diskuze
- Na základě nařízení vlády č 318/2017 se mění zásady v odměňování
neuvolněných starostů obcí. Starostovi náleží minimálně 0,3-0,6 násobek
uvolněného starosty, dle tabulky, což je odměna v rozmezí 12.297 Kč – 24.593
Kč.
Hlasování:

PRO návrh: 7

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu starostovi v hrubé minimální
stanovené výši /zaokrouhlené na celé stokoruny/ = 12.300 Kč, která vychází
z nařízení vlády č. 318/2017 Sb. , (což činí nejnižší možnou hranici
vycházející z 0,3 násobku odměny uvolněného starosty). Následně byla
upravena úměrně i odměna hrubé mzdy místostarosty obce = 10.000 Kč.
- Oddíl sportovních hasičů žádá o příspěvek na činnost. Věc bude projednána na
příštím zastupitelstvu, po předložení konkrétních požadovaných nákladů na
rok 2018.
Zastupitelstvo obce bere tuto zprávu na vědomí.
- p. Brabcová informovala o připraveném zpravodaji obce „Víte-nevíte“ za rok
2017 – současně byl zadán v Amaprintu k tisku.
Zastupitelstvo obce bere tuto zprávu na vědomí.

Zápis ověřili: Tvarůžková:
Fialová:

…………………………..

…………………………..

JUDr. et Mgr. Zdeněk Michal

Novotný Josef

místostarosta obce

starosta obce

