Zápis
z 29. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čechtín
konaného 27. dubna 2018 ve 19.00 hodin v kanceláři OÚ.
Zapisovatel: Brabcová Ivana
Návrhová komise: Brabcová, Horká
Ověřovatelé zápisu: Fialová, Tvarůžková
Přítomni: 8 členů ZO (88 %), 1 host

Program:
1. Zpráva o hospodaření obce a MŠ za rok 2017 + schválení roční uzávěrky.
2. Vyhláška o místním poplatku za komunální odpady č. 1/2018.
3. Schválení pronájmu pozemku p. č. 925/68 v k. ú. Čechtín.
4. Nákup sekačky na trávu.
5. Schválení počtu členů ZO na nové volební období.
6. Diskuze:
- oprava radaru
- dotace z POV

1. Účetní obce předložila přítomným doklady ke schválení roční uzávěrky za rok
2017:
- výkaz o plnění rozpočtu obce k 31. 12. 2017
- výkaz zisku a ztrát obce k 31. 12. 2017
- rozvaha obce k 31. 12. 2017
- zpráva o hospodaření MŠ Čechtín k 31. 12. 2017
- výkaz zisku a ztrát obce k 31. 12. 2017
- rozvaha obce k 31. 12. 2017
- inventarizační zprávy obce a MŠ k 31. 12. 2017
- zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 – auditoři Krajského
úřadu kontrolou zjistili, že inventurní soupisy neobsahovaly v některých
případech zákonem stanovené náležitosti – účetní obce ve spolupráci
s finančním výborem zkontrolovali všechny inventurní soupisy a doplnili
všechny chybějící náležitosti dle zákona o účetnictví. Náprava byla zaslána
Krajskému úřadu.
- zpráva o finanční kontrole obce a MŠ Čechtín za rok 2017
Hospodaření MŠ Čechtín skončilo výsledkem – ztrátou ve výši 104.566,95 Kč.
Hospodaření obce Čechtín skončilo výsledkem – ziskem ve výši 1.401.679,65
Kč.
Zastupitelstvo současně rozhodlo o převodu hospodářského výsledku obce za
rok 2017 z účtu č. 431 na účet nerozděleného zisku č. 432.
Hospodářský výsledek /ztráta/ MŠ Čechtín ve výši – 104.566,95 Kč schvaluje
uhradit z rezervního fondu MŠ.
Současně s roční uzávěrkou byly zastupitelstvu obce předloženy výkazy o
hospodaření obce a MŠ k 31. 3. 2018. Zastupitelstvo projednalo připravované
akce a navrhuje upravit rozpočet obce následovně:
- navýšení výdajů SDH o 150 tisíc Kč /nákup motorové stříkačky, školení
hasičů, revize dýchacích přístrojů/

- výstavby víceúčelového hřiště na sportovním areálu firmou p. Kratochvíla ze
Sokolí – navýšení o 1.400 tisíc Kč.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

ZO schvaluje závěrečný účet obce bez výhrad.
ZO schvaluje výsledek hospodaření MŠ za rok 2017 – ztráta ve výši
104.566,95 Kč uhradit z rezervního fondu.
ZO schvaluje výsledek hospodaření obce – zisk ve výši 1.401.679,65 Kč,
který bude převeden na účet nerozděleného zisku.
ZO schvaluje účetní závěrku obce a účetní závěrku MŠ za rok 2016.
ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření obce za III/2018 a schvaluje
úpravu rozpočtu obce dle projednání.
2. Auditem Krajského úřadu bylo zjištěno, že OZV obce č. 2/2016 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů neřeší možnost hrazení poplatku čtvrtletně.
Bod č. 5 „Splatnost poplatku“ je upraven následovně:
Článek 5
Splatnost poplatku
(1)

(2)

Poplatek je splatný:

a) jednorázově a to nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku,
b) ve dvou stejných splátkách splatných vždy nejpozději do 30. 4. a do 31. 7.
příslušného kalendářního roku,
c) ve čtyřech stejných splátkách, splatných vždy do konce jednotlivých
kalendářních čtvrtletí kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15.
dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději
však do konce příslušného kalendářního roku.

V ostatních bodech se OZV nemění. OZV bude zveřejněna po dobu 15ti dnů
na úřední desce obce i na internetových stránkách obce, po té nabude platnosti.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

ZO schvaluje OZV č. 1/2018 bez připomínek.
3. Státní pozemkový úřad schvaluje žádost obce na uzavření smlouvy o užívání
pozemku p. č. 925/68, ostatní plocha v k. ú. Čechtín – veř. prostranství před č. p.

14 /před Horkovýma/ - jedná se o obecní plochu, kde se nachází vodovodní
hydrant a je nutné zachovat veřejnou přístupnost. Roční poplatek bude činit Kč
500,-Kč.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy se SPÚ - nájemné p. č. 925/68.
4. Stávající bubnová sekačka na trávu se používá již od roku 2002 a je již
opotřebená. Starosta obce navrhuje zakoupení nové bubnové sekačky od firmy
VARI na trávu v hodnotě 28 tisíc Kč. Na tuto sekačku je možné dokoupit
přídavné zařízení – kartáč na zametání chodníků, sněžný pluh apod.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

ZO schvaluje nákup nové sekačky.

5. Na podzim 2018 se uskuteční volby do zastupitelstva obce – stávající ZO má
stanovit počet členů ZO – do 500 obyvatel obce může být 5-15 členů. Navrhuje
se zachovat stávající počet členů – 9členů.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

ZO stanovuje 9 členů zastupitelstva obce na další volební období.

6. Diskuze:
- Do konce června je nutné podat žádost o dotaci z Programu obnovy venkova.
Dotace je poskytována do maximální výše cca 120 tisíc Kč /50 % nákladů/.
Po předchozím jednání s ředitelkou MŠ bude dotace využita na opravy
vodovodního potrubí v MŠ a dále opravu malé kuchyňky u herny MŠ. Cenové
nabídky budou upřesněny po místním šetření s odborníky na danou
problematiku.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

ZO schvaluje využít dotaci z POV na opravy v MŠ.

Zápis ověřili: Fialová:
Tvarůžková:

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

…………………………..
Notovný Josef – starosta

