Zápis
Ze 4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čechtín
konaného v pátek 6. února 2015 v 17.00 hodin.
Návrhová komise: Horká, Brabec
Ověřovatelé zápisu: Brabcová M., Tvarůžková
Zapisovatel: Brabcová I.
Přítomni: 7 členů ZO (77 = účast), omluven Novotný a Mucha

Program:

1. Dotace na rekonstrukci školní zahrady.
2. Projednání nových dotačních titulů – „Naše školka“, „Sportoviště “ a
„Jednorázové akce“
3. Diskuse
- Partnerská smlouva s o. p. s. Podhorácko
- jímací šachta na dešťovou vod – Lesy ČR, povodí Dyje
- školení BOZP a PO
- zpracování dřeva z polomů z obecních porostů
- masopustní průvod obcí
- zaměření a směna pozemků obce a KÚ na křižovatce v Čechtíně
- skládky na obecních pozemcích

1.
Při zpracovávání podkladů pro žádost o dotaci na rekonstrukci zahrady MŠ
navrhuje ing. Tužinská, která žádost o dotaci připravuje, aby obec požádala o
dotaci ve výši rozpočtu projektu 185.000 Kč. Na minulém jednání ZO bylo
schváleno podat žádost o dotaci na MMR na tuto akci ve výši 120.000 Kč. Během
realizace akce často dochází k navýšení nákladů a pak se stane, že obec získá
menší procentuální podíl dotace. ZO znovu projednalo tuto připomínku a
schvaluje zažádat o dotaci dle návrhu ing. Tužinské, přesto se bude obec snažit
udělat část prací svépomocí, aby k navýšení částky nedošlo.
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení rozpočtu žádosti o dotaci na
rekonstrukci zahrady MŠ na 185.000 Kč.
Hlasování:

PRO návrh: 7

PROTI návrhu: 0

2. Krajský úřad zveřejnil nové dotační tituly z Fondu Vysočiny – na jednání
ZO bylo diskutováno o těchto:
- Naše školka – dotace ve výši 30 – 120 tisíc /podíl obec 50 % nákladů/ - lze
využít na rekonstrukci, opravy, modernizace nebo dovybavení sociálních zařízení,
kuchyní, výdejen stravy a jídelen v budovách mateřských škol.
P. Fialová a p. Tvarůžková upozorňují na nutnost rekonstrukce dětských záchodů
v MŠ. V letošním roce máme rozpracovanou žádost o dotaci na rekonstrukci
školní zahrady, rekonstrukce záchodů MŠ bude v plánu akcí na rok 2016.
- Jednorázové akce 2015 – dotace ve výši 5 – 50 tisíc /podíl obce minimálně 60 %
nákladů/ - akce zaměřené buď na volnočasové a sportovní aktivity pro děti a
mládež anebo pro volnočasové a sportovní aktivity pro širokou veřejnost.
Po dobrém ohlasu na posezení seniorů s hudbou, která se uskutečnila v lednu,
by se v letošním roce uskutečnilo v závěru prázdnin rozloučení s prázdninami
nejen pro děti, ale pro širokou i veřejnost. Přizvala by se hudební skupina, která
by zahrála k poslechu, opět by se zamluvilo grilování ryb s p. Slavíkem, pro děti
by se zajistil skákací hrad a aquazorbing, případně by se připravily nějaké míčové
hry, Brabcová M. by se zeptala, zda by nemohli přijet třebíčtí hasiči
s vysokozdvižnou plošinou, místní hasiči by mohli předvést současnou i
historickou techniku.
- Sportoviště 2015 – dotace ve výši 10 – 30 tisíc /podíl obce minimálně 60 %
nákladů/ - zaměřené na drobnou údržbu sportovišť.
Na výměnu okapů na sportovním areálu se loni žádalo o dotaci – neúspěšně,
v letošním roce by se mohlo zažádat znovu a k tomu by se ještě mohly vyměnit
v přízemí okna u hospody a klubovny – nedají se otvírat.
Zastupitelstvo obce schvaluje zažádat o dotaci z Fondu Vysočiny na
jednorázovou akci pro širokou veřejnost – rozpočet akce 50.000 Kč a na

opravu okapů a oken na sportovním areálu – rozpočet akce 70.000 Kč.
Hlasování:
PRO návrh: 7
PROTI návrhu: 0

Diskuse:
- Z o. p. s. Podhorácko došel návrh Partnerské smlouvy, která řeší práva a
povinnosti členů tohoto spolku, zástupcem obce byl navržen starosta Zdeněk
Michal.
Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání Partnerské smlouvy.
Hlasování:
PRO návrh: 7
PROTI návrhu: 0
- Lesy ČR, povodí Dyje nás žádají o vyjádření ke stavbě jímací šachty, která
bude sloužit k zadržování dešťové vody stékající do struhy kolem silnice Čechtín
– Svatoslav dle přiložené fotodokumentace.
Zastupitelstvo obce schvaluje stavbu jímky na dešťovou vodu.
Hlasování:

PRO návrh: 7

PROTI návrhu: 0

- Starosta obce informoval o školení bezpečnosti práce a požární ochrany všech
členů ZO a brigádníků obce – navrhovaný termín: pondělí 9. 3. V 17.00 hod.
Brabcová I. zajistí školícího z fy. Pyros Kožichovice.
Zastupitelstvo obce bere tuto zprávu na vědomí.
Po listopadové jinovatce jsou na obecních porostech polomy – topoly za obcí
směr Svatoslav, v obecním lese několik borovic a větve z topolů. Větve z topolů
budou občanům nabídnuty ke zpracování /vyhlásit/, případné klestí si seštípe ZD
do kompostu. Dřevo z borovic se zpracuje a srovná ve dvoře pro potřeby obce.
Zastupitelstvo obce bere tuto zprávu na vědomí.
V sobotu 21. února se uskuteční masopustní průvod obcí s hudbou. Sraz masek
v 11.30 hod. v hospodě u p. Cejpkové, průvod masek vyjde v 12.00 hod., pro
účastníky bude v závěru připraveno občerstvení.
Zastupitelstvo obce bere tuto zprávu na vědomí.
Brabcová I. informovala o možnosti převodu pozemku pod chodníkem na
křižovatce kolem Sýkorových a Jirovskových – dosud je pozemek ve vlastnictví
KÚ, naopak na protější straně křižovatky, kde stávaly budovy Motáčkovyho
domu, je silnice na pozemku ve vlastnictví obce. Krajský úřad předběžně
schvaluje směnu pozemků, ale obec musí nechat chodník na vlastní náklady

zaměřit. Vše by se mohlo spojit s rekonstrukcí silnice Čechtín – Svatoslav, kterou
připravuje KÚ.
Zastupitelstvo obce schvaluje zaměření chodníku na křižovatce a směnu
pozemků obce a KÚ.
Hlasování:
PRO návrh: 7
PROTI návrhu: 0
- Starosta obce upozornil členy kontrolního výboru, aby provedli kontrolu
dodržování OZV č. 1/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Do konce března zjistí, zda se v obci nacházení skládky na obecních pozemcích,
zdokumentují, případně se vybere za tyto skládky poplatek dle výše jmenované
vyhlášky.
Kontrolní výbor bere na vědomí.

Zápis ověřili: Brabcová Miluše …………………….
Tvarůžková Věra …………………….

………………………….
starosta obce

….……………………….
místostarosta obce

