Zápis
z 22. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čechtín
konaného v pátek 12. května 2017 v 19.00 hod. v kanceláři OÚ
Ověřovatelé zápisu: Fialová, Mucha
Návrhová komise: Brabec, Horká
Zapisovatel: Brabcová
Přítomni: 8 členů ZO (88 %), omluven Sláma, 1 host

Program:
1. Prodej p. č. 3444/2 v k. ú. Hodov
2. Dohoda s obcí Červená Lhota o vytvoření společného školského obvodu +
schválení OZV č. 1/2017 o společném školském obvodu s obcí Červená Lhota .
3. Schválení Smlouvy s firmou E-On o zřízení služebnosti na přípojku NN dílny
pana Milostného.
4. Zprávy o hospodaření obce za IV/2017 + úprava rozpočtu.
5. Diskuze.
- zprávy předsedů výborů
- obchod – klimatizace + příspěvek na chod prodejny
- dětský den
- rozloučení s prázdninami
- úprava silničního provozu u Michalových
- zamítnutí dotace na VO

1. Jak už bylo projednáno v předchozích jednáních ZO – projevil se zájem o
koupi pozemku p. č. 3444/2 v k. ú. Hodov. Záměr o prodeji byl řádně zveřejněn
na úřední desce od 27. 4. 2017. Bylo konstatováno, při prodeji pozemku /za
jakou cenu a komu se pozemek prodá/, se obec přikloní k rozhodnutí
majoritních vlastníků – Budišov, Svatoslav /obec vlastní 5/60 tohoto pozemku/.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku dle rozhodnutí majoritních
vlastníků.
2. Na základě ust. § 178 odst. 2 písm. c) a ust. § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004
SB. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzděláván (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů požádala obec Červená Lhota o uzavření
Dohody o vytvoření společného školského obvodu. To znamená, že povinnou
školní docházku, kterou musí vykonávat i předškolní děti, by měly děti
z Červené Lhoty zajištěnou v naší mateřské škole. Po předchozím projednání
s ředitelkou MŠ není problém tyto děti v naší MŠ umístit. Následně musí obě
obce schválit obecně závazné vyhlášky o společném školském obvodu s obcí
Červená Lhota .
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského
obvodu s obcí Červená Lhota a rovněž schvaluje OZV č. 1/2017
o společném školském obvodu s obcí Červená Lhota.
3. Firma E-On distribuce, a. s. České Budějovice žádá o schválení zřízení
služebnosti na přípojku NN dílny pana Milostného /v areálu ZD/. K připojení
dílny k přípojce NN se obec vyjádřila kladně již při stavebním povolení
/připojení vede pod obecní komunikací/.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje služebnost na přípojku NN.
4. Účetní obce p. Brabcová, předložila přítomným zprávu hospodaření obce
IV/2017 – podrobně vysvětlila jednotlivé položky hospodaření.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

Zastupitelstvo obce tuto zprávu na vědomí a schvaluje úpravu rozpočtu dle
projednání.

6. Diskuze:
- Předsedkyně finančního výboru Miluše Brabcová podala zprávu o činnosti
výboru.
ZO bere tuto zprávu na vědomí.
- Starosta obce informoval přítomné o problému s teplem od slunečních paprsků
v obecním obchodě – je nutné instalovat klimatizaci. Oslovíme několik firem a
vybereme nejvhodnější. Dalším problémem je obrat v obchodě, který
nedosahuje takové výše, jak se předpokládalo – z toho následně vyplývá, že ani
mzda prodavačky p. Vlkové nebude ve výši, jakou jí obec slibovala. Při
předběžném jednání se zástupkyní obchodu p. Jínovou, bylo navrženo, že by na
mzdu p. Vlkové obec přispívala částkou, která by jí slibovanou mzdy vyrovnala.
Starosta navrhuje částku ve výši 2.000 měsíčně /cca 1.500 čistého/ do konce
letošního roku, pak uvidíme, zda se obrat obchodu navýší.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

ZO schvaluje instalaci klimatizace v obchodě i příspěvek ke mzdě paní
Vlkové v projednané výši.

- Předsedkyně kulturního výboru Marie Horká navrhla ke dni dětí zájezd do
Šiklandu v Bystřici pod Pernštejnem. Obec by uhradila autobus, vstupné do
areálu by si hradil každý účastník sám.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

ZO schvaluje zájezd k dětskému dni.
- Na akci rozloučení s prázdninami byla domluvena hudba Evis a na grilování
ryb přijede opět p. Slavík z Přeckova. Ještě se zajistí aquazorbing, o který je u
dětí zájem, a hasiči přistaví hasičskou techniku. Akce se uskuteční v sobotu 26.
Srpna.
ZO bere tuto zprávu na vědomí.

- starosta obce informoval o místním šetření s dopravním inspektorátem
a KSÚSV a následném schválení dopravní úpravy silnice ve zúženém místě
mezi Michalovým a Toufarovým domem. V těchto místech bude v obou
směrech umístěno dopravní značení „Pozor, zúžená vozovka“.
ZO bere tuto zprávu na vědomí.

- V letošním roce byla zamítnutá už 2. žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného
osvětlení v obci /výměna stávajících těles osvětlení za nová LED úsporná/. Nyní
se obec pokusí využít dotaci z Kraje Vysočina z Programu rozvoje venkova na
rekonstrukci osvětlení v místních částech obcí /na Kukli/.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

ZO schvaluje vypracovat žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného
osvětlení na Kuklu.

Zápis ověřili:

Fialová Erika:

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

Mucha Martin:

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

