Zápis
z 21. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čechtín
konaného v pátek 10. března 2017 v 18.00 hod. v kanceláři OÚ
Ověřovatelé zápisu: minule: Brabcová, Brabec
Návrhová komise: Sláma, Horká
Zapisovatel: Brabcová
Přítomni: 7 členů ZO (77 %), omluvena Fialová, Mucha, 2 hosté

Program:
1. Stavba vodovodu na Kuklu.
2. Žádosti o dotace.
3. Zpráva o kontrole hospodaření obce za rok 2016 + schválení roční uzávěrky.
4. Využití volných prostor na OÚ + pronájem obecního bytu
5. Zprávy finančního a kontrolního výboru.
6. Diskuze.
- příspěvek na vybavení SDH
- náhradní výsadba topolů u silnice na Svatoslav
- retardér u cihelny

1. Proběhlo další jednání o akci „Prodloužení vodovodu na Kuklu“. Přestože
byly připraveny všechny dokumenty pro po podání žádosti o dotaci /včetně
výběrového řízení na dodavatele/ , podmínky dotačního titulu nebyla obec
schopná splnit /nejméně 50 trvale bydlících obyvatel/. Na tomto zasedání bylo
rozhodnuto, že tato prioritní akce bude provedena bez dotace /pouze za přispění
SO VAK Třebíč/. Pro tuto akci byla oslovena firma Peštál z Třebíče, která bude
schopná nastoupit na stavební práce neprodleně, jak se udělá pěkné počasí, a
s menšími náklady. Vodovodní přípojky si budou občané hradit sami.
Hlasování:

PRO návrh: 7

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje výstavbu vodovodu na Kuklu bez dotační
podpory. Podmínkou bude odpojení stávajícího rozvodu vody.
2. V letošním roce obec využije pouze dva dotační tituly. Dotace z Fondu
Vysočiny na drobné opravy na sportovním areálu /okna ve skladě a oprava
balkonů/ - akce s rozpočtem cca 70 tisíc. Dotaci z Programu na obnovu venkova
/výměna oken v MŠ/ - akce s rozpočtem cca 220 tisíc. Z důvodu výstavby
vodovodu na Kuklu se další větší akce v letošním roce nebudou realizovat.
Hlasování:

PRO návrh: 7

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhy na podání žádosti o dotaci z Fondu
Vysočiny a z POV.
3. Účetní obce p. Brabcová, předložila přítomným zprávu o kontrole
hospodaření obce za rok 2016, která se uskutečnila 9. 2. 2017 s výsledkem bez
sankcionovaných nedostatků.
ZO byl dále předložen závěrečný účet obce za rok 2016 /oba tyto
dokumenty byly zveřejněny na úřední desce obce i na elektronické úřední desce
od 22. 2. 2016/. K posouzení roční uzávěrky byly ZO dále předloženy tyto
dokumenty sestavené k 31. 12. 2016 – hospodaření MŠ, výkaz zisku a ztráty,
rozvaha, příloha, zpráva o finanční kontrole za rok 2016 a inventarizační zprávy
obce a MŠ. O schválení uzávěrky byl sepsán protokol.
V roce 2016 činil příspěvek MŠ od obce 300 tisíc Kč. Hospodaření MŠ v roce
2016 skončilo ziskem ve výši 115.572,24 Kč. Tento zisk bude převeden do
rezervního fondu a bude použit na úhradu provozních nákladů MŠ – o 100.000
bude snížen MŠ rozpočet příspěvku. Hospodaření obce skončilo s výsledkem –
zisk ve výši 272.629,69 Kč – ten bude převeden z účtu 431 na účet 432.

Hlasování:

PRO návrh: 7

PROTI návrhu: 0

ZO schvaluje závěrečný účet obce bez výhrad.
ZO schvaluje výsledek hospodaření MŠ za rok 2016 – zisk ve výši
115.572,24 Kč převést do rezervního fondu.
ZO schvaluje výsledek hospodaření obce – zisk ve výši 272.629,69 Kč, který
bude převeden na účet nerozděleného zisku.
4. K 28. 2. 2017 byly vráceny a předány pronajaté prostory p. Némethovou zpět
obci. O tento obecní byt projevil zájem Jiří Zejda za účelem bydlení.
Starosta navrhuje zveřejnit možnost pronájmu volných prostor za obecní
prodejnou k provozování služeb – kadeřník, masáže, pedikúra… Za tímto
účelem by se zde zřídilo jednoduché vybavení.
Hlasování:

PRO návrh: 7

PROTI návrhu: 0

ZO schvaluje pronajmout obecní byt Jiřímu Zejdovi za účelem bydlení.
ZO schvaluje zřídit provozovnu služeb v obecních prostorech.

5. Předsedové kontrolního a finančního výboru podali zprávy o své činnosti.
Předsedkyně finančního výboru M. Brabcová upozornila na novelu zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – na nové
povinnosti obcí a PO v oblasti zveřejňování informací na internetových
stránkách a úředních deskách /návrhy a schválení výhledů rozpočtu, rozpočtů,
rozpočtového provizoria, rozpočtových opatření a závěrečného účtu/.
ZO bere na vědomí zprávy předsedů výborů.
6. Diskuze:
- Zástupce hasičů – Miloš Brabec – předložil žádost o finanční příspěvek na
vybavení sportovních a malých hasičů. Jedná se o částku 95 tisíc za účelem
nákupu hadic, ochranných helem, rozdělovače a také opravu obou hasičských
stříkaček /aby si je družstva nemusely na závody půjčovat a každý měl svoji/.
Starosta konstatoval, že činnost hasičů je potřebná – jednak se už od mládí učí
zacházet s hasičskou technikou a hlavně si z malých dětí vychovává obec nové
hasiče. Nákup některého materiálu si hasiči pořídí ze svých zdrojů /helmy/,
na ostatní přispěje obec, a to do výše 83 tisíc Kč na základě předložených faktur.

Hlasování:

PRO návrh: 7

PROTI návrhu: 0

ZO schvaluje čerpání příspěvku do výše 83 tisíc Kč.
- Dosud obec neprovedla náhradní výsadbu stromů po vykácených topolech
u silnice na Svatoslav. Během jara bude provedena nová výsadba stromů, kterou
provedou brigádníci obce.
ZO bere tuto zprávu na vědomí.

- O stavební parcelu č. p. 1539/28 projevili zájem manželé Ševečkovi z Jihlavy.
ZO nemá připomínek k prodeji stavební parcely.
- Obyvatelé bytovky č. p. 73 žádají o řešení rychlé jízdy aut kolem bytovky
/u cihelny/ pomocí retardéru. Dne 14. 3. 2017 v 10:00 hodin se bude konat
místní šetření ve spolupráci DI PČR Třebíč a zástupcem Krajské správy a
údržby silnic Vysočiny, pobočky Třebíč v souvislosti s řešením dopravní situace
na zúžené vozovce mezi Toufarovými a Michalovými. Problém s dopravou u
bytovky a dopravním značením na Bedárnu bude řešen současně.
ZO bere tuto zprávu na vědomí.

- p. Brabcová informovala o možnosti obcí vydávat OZV o spádovosti obcí
/na základě školského zákona/ - které děti, vykonávající povinnou předškolní
docházku, patří do spádovosti naší obce.
ZO bere tuto zprávu na vědomí.
Zápis ověřili:

Fialová Erika:

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

Tvarůžková Věra:

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

