Zápis
z 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čechtín
konaného v pondělí 29. června 2015 v 19.00 hod. v kanceláři OÚ

Návrhová komise: Tvarůžková, Brabec
Ověřovatelé zápisu: Fialová, Brabcová
Zapisovatel: Brabcová Ivana
Přítomni: 9 členů ZO (100 % účast)

Program:
1. Projednání závěrečného účetu obce
2. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
3. Schválení účetní uzávěrky za rok 2014
4. Diskuse – příspěvek na Aleše Dennera
- rozhlas v nové ulici nad MŠ
- oslava 80. narozenin p. Mahelové
- nákup bedny na písek a odpadových košů
- vybavení dílny pro údržbáře obce
- herní prvky na náves a SA
- předání nájemních prostor od Németových
- soud s p. Procházkem – informace

1. Byla provedena kontrola úkolů z minulého zasedání ZO a následně byl
projednán závěrečný účet obce – dokument byl zveřejněn na úřední desce a na
internetových stránkách obce 15 dnů před projednání. Současně byl členům ZO
předložen výkaz o plnění k 31. 12. 2014 a hospodaření MŠ k 31. 12. 2014.
Hlasování:

PRO návrh:9

PROTI návrhu: 0

ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014.
2. Dne 5. června byl proveden na OÚ audit hospodaření za rok 2014 /dílčí audit
byl proveden 8. 12. 2014/ a následně byla vydána zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 se závěrem, že při přezkoumání
hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2014.
3. Následně byla projednána účetní uzávěrka obce a MŠ za rok 2014 sestavena
k 31. 12. 2014. K posouzení roční uzávěrky byly ZO dále předloženy tyto
dokumenty - výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2014, rozvaha k 31. 12. 2014,
inventarizační zprávy obce a MŠ k 31. 12. 2014 a zpráva o finanční kontrole
obce a MŠ Čechtín za rok 2014. O schválení účetní uzávěrky byl sepsán
protokol – víz. Příloha.
Hlasování:

PRO návrh: 9

PROTI návrhu: 0

ZO schvaluje účetní uzávěrku za rok 2014 bez připomínek.
4. Diskuse:
- Obec byla požádaná o finanční příspěvek na léčení těžce nemocného 9ti letého
Aleše Dennera z Okřešic, který trpí svalovou dystrofií. Tato nemoc se léčí pouze
v Izraeli – náklady na 1 léčbu /aplikace kmenových buněk/ včetně ubytování a
stravování / přesahují 900.000 Kč. Občané se zapojili do sběru víček od nápojů,
v MŠ, ve firmě HP Čechtín i v kostele v Červené Lhotě se pořádají sbírky na
léčení. Starosta obce navrhuje příspěvek ve výši 10.000 Kč.
Hlasování:

PRO návrh: 9

PROTI návrhu: 0

ZO schvaluje příspěvek ve výši 10.000 Kč na léčbu Aleše Dennera.
- Obyvatelé nové ulice nad MŠ žádají o zřízení místního rozhlasu – zprávy jim
jsou zasílány emailem, ale aktuální se dozvídají se zpožděním.
Hlasování:

PRO návrh: 9

PROTI návrhu: 0

ZO schvaluje zřízení místního rozhlasu v nové ulici nad MŠ.
- 2. 7. oslaví 80. narozeniny p. Mahelová Jana – dárkový balíček je připravený,
za obec půjdou blahopřát tito členi ZO – Brabcová Miluše a Tvarůžková Věra.
ZO bere tuto zprávu na vědomí.
- Starosta obce navrhuje pořídit na SA jedno posypovou bednu /na pískování
hřiště/ a několik košů na odpady /na vyjímatelné igelitové pytle/. Při koupání i
hromadných akcích je odpadových košů nedostatek. Po jednání s pracovníky
obce, kteří zajišťují v obci drobné opravy a údržbu zeleně, dále starosta navrhuje
zakoupit různé nářadí /zednické nářadí, vrtačku, pracovní stůl atd./, jelikož si
pracovníci musí zapůjčovat své nářadí anebo různé opravy obci musí provádět
ZD. Pracovníci mohou využívat dílnu v MŠ, ale ta je vybavena jenom nářadím
na drobné údržbářské opravy MŠ. Návrh je nakoupit nářadí v hodnotě cca 35
tisíc Kč.
Hlasování:

PRO návrh: 9

PROTI návrhu: 0

ZO schvaluje nákup bedny na písek, 6ti kusů odpadových košů a nářadí
pro pracovníky obce v hodnotě 35 tisíc Kč.
- Na sportovním areálu byla odstraněna závadná dětská houpačka s žebříkem, na
návsi u „tancplacu“ je volné místo, kde by mohl být umístěn další herní prvek dle nabídky firmy NEPO z Kyjova, vedení obce navrhuje zakoupit 2 herní prvky
v hodnotě 35 tisíc Kč /+ zdarma stojan s košem na košíkovou/.
Hlasování:

PRO návrh: 9

PROTI návrhu: 0

ZO schvaluje nákup herních prvků.
- Prostory v levé části budovy OÚ, které měli v nájmu Némethovi, byly
vyklizeny a předány. ZO rozhodnout, co by se v nevyužitém prostoru mělo
zřídit. Bylo by dobré uspořádat anketu mezi občany, aby se vyjádřili, jaké mají
představy.
Hlasování:

PRO návrh: 9

PROTI návrhu: 0

ZO ukládá uspořádat anketu mezi občany o využití volných prostorů
budovy OÚ – starosta, místostarosta a účetní OÚ.

- Starosta informoval přítomné o stažení žaloby p. Procházky a zrušení soudu
ohledně pozemku – místní komunikace p. č. 1633/2.
ZO bere zprávu na vědomí.
Zápis ověřili: Brabcová Miluše:
Fialová Erika

……………………….
Starosta obce

……………………………..
místostarosta obce

