Zápis
z 20. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čechtín
konaného v pátek 3. února 2017 v 18.00 hod. v kanceláři OÚ

Návrhová komise: Brabec, Novotný
Ověřovatelé zápisu: Tvarůžková, Fialová
Zapisovatel: Brabcová Ivana
Přítomni: členů ZO (55 % účast), omluvena Brabcová, Mucha, Sláma, Horká

Program:
1. Vodovod na Kuklu
2. Dotace z Programu na obnovu venkova a na rekonstrukci veřejného osvětlení.
3. Zpráva inventurní a likvidační komise o inventarizaci majetku obce k 31. 12.
2016
4. Posezení při hudbě
5. Masopust
6. Diskuze.
- informace o otevírané prodejně smíšeného zboží
- dopravní obslužnost obce od roku 2019
- prodej pozemku v obci Hodov
- dešťová kanalizace – jednání se zástupci MěÚ Třebíč, odboru ŽP

1. Pro další jednání o prodloužení vodovodu na Kuklu požadoval starosta obce
předložení žádosti občanů této části obce k vybudování obecního vodovodu.
Jelikož se tohoto zasedání nikdo z Kukle nezúčastnil a žádost nebyla předložena,
navrhl starosta obce přeložit tento bod jednání na příští ZO.
Hlasování:

PRO návrh: 5

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje přeložení tohoto bodu na příští jednání ZO.
2. V letošním roce je možné podat žádost o dotaci z Programu obnovy venkova
/POV/ od ledna do konce června. Ostatní podmínky dotace jsou obdobné jako
v předchozích letech – pro využití maximální částky dotace je potřeba
uskutečnit akci /stavbu nebo opravu/ ve výši nejméně 210 tisíc Kč. 7. 2. 2017
budou upřesněny a schváleny podmínky pro čerpání dotací z Fondu Vysočiny –
jako každý rok na opravu sportoviště, na jednorázové kulturní akce, na opravu
škol. Členům ZO budou zaslány podrobné podmínky dotací a na příštím
zasedání ZO se rozhodne, o jakou dotaci obec požádá a v jaké výši se akce
uskuteční.
Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí.
3. Předsedové inventurní a likvidační komise předložili zprávy o provedené
inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2016 a o následné likvidaci vyřazeného
majetku. Zprávy těchto komisí jsou založeny ve zprávě o stavu majetku obce a
MŠ, kterou zpracovala a předložila účetní p. Brabcová.
Hlasování:

PRO návrh: 5

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy inventurní a likvidační
komise a schvaluje likvidaci vyřazeného majetku obce a MŠ dle
předložených dokladů.

4. V pátek 17. února 2017 se uskuteční přátelské posezení při hudbě. Hrát bude
skupina Evis, kterou uhradí obec. Na doporučení finančního výboru obce si
budou v letošním roce nápoje občané hradit sami /obsluhu a prodej zajistí mladí
hasiči/, občerstvení si občané přinesou.
Hlasování:

PRO návrh: 5

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje pořádání této akce.

5. V sobotu 4. března 2017 bude obcí Čechtín uspořádán masopustní průvod
s hudbou. Masky se sejdou a připraví od 12.30 hod v hostinci u p. Cejpkové,
hudbu p. Neuman Vladimíra z Radošova zahájí průvod ve 13.00 hod.
Po skončení akce bude v hostinci pro masky připraveno občerstvení – guláš od
p. Cejpka.
Hlasování:

PRO návrh: 5

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje pořádání této akce.
Diskuze:
- Starosta obce informoval o otevření prodejny smíšeného zboží COOP
v pondělí 6. 2. 2017. V novém obchodě je potřeba doplnit nábytek. Uvedený
nábytek bude doplněn z budovy starého OÚ - zajistí Brabec Miloš, připojit
odpady od dřezu v prodejně - zajistí Novotný Josef, rozšíření vjezdové brány
pro zásobování - zakázka Karel Zeman.
Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí.
- Účetní p. Brabcová informovala o průběhu jednání na KÚ o návrhu dopravní
obslužnosti obcí od roku 2019. Před jednáním byly na obec společně
s pozvánkou doručeny navrhované jízdní řády - každý den by z Třebíče do
Jihlavy jezdilo asi 10 spojů a zpět rovněž. V sobotu a v neděli by rovněž jezdily
přes naši obec 4 spoje směrem na Třebíč a 4 směrem na Jihlavu. Došlo by i
k posunu odjezdu školních autobusů z Třebíče /o 10 min. dříve/. Obec by se na
dopravní obslužnosti podílela paušální částkou na občana. Po konzultaci se
zástupce KÚ bylo vypracováno vyjádření k navrhovaným spojům - vyjádření
bylo předáno prostřednictví starostky z Červené Lhoty, která se jednání
zúčastnila, na KÚ.
Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí.
- P. Vojtěch Vít z Hodova žádá o prodej pozemku 3444/2 /zahrada/ v k. ú.
Hodov o výměře 1450 m2, který naše obec vlastní - 5/60. Pozemek by využil
pro stavbu RD. Jelikož spoluvlastníkem tohoto pozemku je dalších 5 obcí,
podmínkou je, že s prodejem musí všichni vlastníci souhlasit. Obec ve věci bude
postupovat společně s ostatními vlastníky.
Hlasování:
PRO návrh: 5
PROTI návrhu: 0
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 3444/2 v k. ú. Hodov.
- Místostarosta obce informoval o průběhu jednání o stavebním povolení na
dokončení opravy dešťové kanalizace v areálu ZD, která má být napojena na

odvodnění hlavní silnice. Z důvodu nesouhlasu p. Procházky musela být oprava
dešťové kanalizace na sklonku roku 2015 přerušena. Jednání se zúčastnili
zástupci MěÚ Třebíč, odboru ŽP, projektant p. Pruša, zástupce KSÚS Vysočiny,
MěÚ Třebíč odbor školství a kultury a p. Procházka s p. Procházkovu. Podněty
k dokončení bude řešit správní orgán životního prostředí jako předběžnou
otázku v rámci správního řízení.
Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí.

Zápis ověřili:

Fialová Erika:
Tvarůžková Věra:

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

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

