Zápis
Z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čechtín
konané v pátek 18. ledna 2013 v 17.30 hodin
v kanceláři obecního úřadu
Zapisovatel: Brabcová Ivana
Návrhová Komise: Čechová, Neuman
Ověřovatelé zápisu: Novotný, Čech
Program:
1. Rekonstrukce levého břehu Lešetínského potoka v obci (na Bedárně)
2. Navrácení lesa na k. ú. Hodov
3. Pojištění majetku obce
4. Zpráva inventurní a likvidační komise, zpráva o hospodaření obce a MŠ za rok 2012.
5. Dotace – oranžové hřiště.
6. Diskuse
- kronika 2011
- obecní zpravodaj
- odměny brigádníků
- stromy u rybníka
- přístroj na místní rozhlas do nové budovy
1. Lesy ČR plánují pokračovat v rekonstrukci levého (směrem k hasičárně) břehu
Leštínského potoka v obci. Jedná se o úsek začínající od mostku u požární zbrojnice
po dům č. p. 60. Nový projekt zahrnuje rekonstrukci stávající opěrné zdi na levém
břehu a opevnění na pravém břehu u domu č. p. 60. Záměrem je dotčena i parcela ve
vlastnictví obce, a to p. č. 1657/10. Podél této parcely je ve vodním toku nepoužívané
stavidlo, které je navrženo k odstranění a rozšíření koryta toku. Zmiňované rozšíření
koryta toku by znamenalo zábor části pozemku p. č. 1657/10 v. k. ú. Čechtín ve
vlastnictví obce.
ZO souhlasí s prodejem části pozemku p. č. 1657/10 v k. ú. Čechtín.
2. Starosta obce Hodov oslovil obec s nabídkou p. Novotného, který zjistil, že na k. ú.
obce Studnice by se mělo nacházet cca 34 ha lesa, které byly 11-ti obcím /i naší obci/
přiděleny právoplatným přídělem v roce 1949. V současné době jsou tyto pozemky
evidovány jako majetek Lesů ČR. Všechny dotčené obce by musely podat žalobu na
určení vlastnického práva. Pokud by všechny obce souhlasily, p. Novotný nabízí
technickou a administrativní pomoc při vyřizování této záležitosti, směřující k vydání
uvedeného majetku. Podmínkou je, pokud u soudu obce vyhrají, že obce nabídnou tyto
pozemky p. Novotnému a to za cenu rovnající se 40 % z ceny zjištěné na základě
znaleckého posudku.
ZO nejprve prošetří u právníka, zda nabídka p. Novotného je v souladu se
zákonem. Po té se rozhodne, zda je nabídka p. Novotného pro obec výhodná.
3. Protože se obecní úřad přestěhoval do nových prostorů, je nutné opravit pojištění
majetku obce u ČSOB. Na budově č. p.1 se sníží pojištění majetku proti krádeži

a živelné pohromě a naopak se navýší pojistné na nové budově č. p. 55. Paní
Navrátilová (zástupce pojišťovny) zpracovala návrh nové pojistky. Z důvodů nových
věcí v novém obecním úřadě dochází k navýšení hodnoty majetku a tudíž i k navýšení
ceny pojistky o cca 4.000 Kč.
ZO souhlasí s navýšením pojistky asi o 4.000 Kč.
4. Lukáš Pojer - předseda inventurní komise předložil zprávu o provedené inventarizaci
majetku obce k 31. 12. 2012.
Radek Neuman - předseda likvidační komise podal zprávu o likvidaci vyřazeného
majetku obce v hodnotě 8.889,95 Kč.
ZO bere na vědomí.
Dále paní Brabcová předložila „Výkaz o plnění rozpočtu obce za rok 2012“ a zprávu o
hospodaření MŠ za rok 2012.
ZO souhlasí s úpravou rozpočtu obce k 31. 12. 2012 dle projednání.
ZO schvaluje účetní uzávěrku obce a MŠ sestavenou k 31. 12. 2012.
5. ČEZ vypisuje v rámci projektu „Oranžová hřiště ČEZ“ dotaci na dětské hřiště bez
spoluúčasti obce – termín podání žádosti je k 31. lednu, 31. květnu a 30. září 2013.
Obec podá žádost na dětské hřiště v hodnotě 100.000 Kč, které bude umístěno na
návsi u „tancplacu“.
ZO bere na vědomí.
6. Diskuse
- paní Brabcová Marie (kronikářka obce) předložila kroniku a fotokroniku obce
za rok 2011
- požádali jsme paní Doležalovou Soňu o pomoc se zpracováním návrhu
obecního zpravodaje za rok 2012. Členi ZO projednali návrh zpravodaje a
schválili zpravodaj na vytištění
- v rámci úsporných balíčků vlády se ruší osvobození od daně pracujícím
důchodcům. Z tohoto důvodu vedení obce navrhuje navýšit odměny z 55
Kč/hod na 63 Kč/hod. ZO souhlasí
- u horního rybníka je asi 6 spadených stromů, bude provedeno místní šetření a
stromy budou nabídnuty ke zpracování
- ZO navrhuje přemístit do nové budovy OÚ i místní rozhlas. Jelikož v letošním
roce nevychází dotace na rekonstrukci místního rozhlasu, navrhuje ZO
odkoupit starší rozhlasový pult od obce Číhalín. Starý obecní rozhlasový pult
je cca 25let starý a svými značnými rozměry je nevyhovující.
Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 19.30 hod.
Zápis ověřili: Novotný Josef:
Čech Jiří:

