Zápis
ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čechtín
konané v pátek 15. března 2013 v 18.00 hodin
v kanceláři obecního úřadu

Zapisovatel: Brabcová Ivana
Návrhová komise: Pojer, Kružík
Ověřovatelé zápisu: Neuman, Čechová
Přítomni: 9 členů ZO (100% účast)

Program:
1. Kontrola úkolů z minulého zasedání ZO
2. Schválení dotací z Fondu Vysočiny na rok 2013
3. Radar v obci
4. Diskuse – oslava narozenin
-

dokončovací práce na víceúčelové budově OÚ + kolaudace

-

vyvážení kontejnerů na plasty

-

akce „Čistá Vysočina, „Korálkování“, výstava fotografií

-

veřejné projednání ÚP

1. Paní starostka přivítala přítomné a byla provedena kontrola úkolů z minulého jednání
ZO. Bylo provedeno místní šetření u Horního rybníka. Členi ZO stromy pokácejí a
dřevo zpracují.
ZO ukládá: uspořádat brigádu, požádá se mládež - do konce března členi ZO
polámané stromy pokácí.

Hlasování: PRO návrh: 9

PROTI návrhu: 0

2. Krajský úřad vypsal dotace z Fondu Vysočiny na rok 2013. Z programu „Rozvoj
vesnice 2013“ by obec mohla zažádat o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení v
části Kukla. Jednalo by se o 12 ks stávajících sodíkových světel. Tyto světla by se
vyměnily za úsporná LED osvětlení. Rozpočet akce by byl 100.000Kč (výše dotace
40.000Kč /40 %). Z programu „Sportoviště 2013“ by obec mohla opakovaně jako loni,
kdy jsme neuspěli, zažádat o dotaci na výměnu dveří u sálu – rozpočet akce 70.000Kč,
dotace by činila 28.000Kč (což je 40% nákladů). Z programu „Jednorázové akce
2013“ bychom mohli zažádat o dotaci na dětský den – rozpočet akce by byl 15.000Kč,
z toho dotace by činila 6.000Kč (což je 40 % nákladů). Oslovili bychom agenturu,
která by zajistila program pro děti, půjčil by se skákací nafukovací hrad, zajistily by se
odměny a diplomy. Přizvaly by se i děti z okolních vesnic. Akce by se uskutečnila 24.
nebo 31. srpna – podle volného termínu agentury. Termín pro podání žádostí na KÚ
je stanoven na 22. a 25. 3.2013.
ZO schvaluje podání všech tří žádostí z Fondu Vysočiny v projednané výši a pověřuje
vypracováním žádostí: Horká, Caha a Brabcová.
Hlasování: PRO návrh: 9

PROTI návrhu: 0

3. V loňském roce byla schválena instalace bezpečnostního radaru u Fialových, dle
dohody se má instalovat letos na jaře.
ZO navrhuje, aby v dubnu brigádníci obce usadili sloupek, a poté budeme
kontaktovat firmu DOSIP Třebíč, aby nainstalovala radar.
Hlasování: PRO návrh: 9

PROTI návrhu: 0

4. Diskuse:
-

V dubnu oslaví 80. narozeniny p. Kosičková

ZO navrhuje, aby jí šly blahopřát za obec p. Čechová a p. Horká.
Hlasování: PRO návrh: 9
-

PROTI návrhu: 0

Místostarosta obce informoval přítomné o probíhajících dokončovacích
pracích ve víceúčelové budově OÚ – klubovna pro matky s dětmi je již
dokončená, v současné době se instalují hasicí přístroje. Obec zažádala o
kolaudaci objektu. Do čelního okna sálu by se měly instalovat vertikální
žaluzie, aby nebylo večer do objektu vidět. Kolaudační řízení je stanoveno
na 4. dubna.

ZO bere na vědomí zprávu a souhlasí se zakoupení vertikálních žaluzií do sálu.
Hlasování: PRO návrh: 9

PROTI návrhu: 0

-

AVE komunální služby nabízí možnost navýšení četnosti vyvážení
kontejnerů na plasty – pokud se domluví více obcí, tak by se od jara do
podzimu vyvážely kontejnery každý týden, v zimě jednou za čtrnáct dnů.

ZO schvaluje navýšením četnosti vyvážní kontejnerů v letním období.
Hlasování: PRO návrh: 9

PROTI návrhu: 0

Starostka obce informovala přítomné o akcích, které pořádá obec:
- 12. dubna se jako v předchozích letech občané zapojí do akce „Čistá
Vysočina“, kterou pořádá KÚ. Čistit se budou struhy v okolí silnice směr
Třebíč, Kouty a Benetice.
- 26. dubna se uskuteční na OÚ tvoření s korálky pro občany tzv.
„korálkování“.
- Během loňského roku jsme oslovili občany, aby přinesli na OÚ historické
fotografie. ZO navrhuje uskutečnit výstavu těchto historických fotografií
v měsíci květnu.
ZO schvaluje připravované akce.
Hlasování: PRO návrh: 9

PROTI návrhu: 0

- veřejné projednání návrhu nového územního plánu obce se uskuteční
v pondělí 29. dubna v sále obecního úřadu. Pozvánka bude zveřejněna na
stránkách obce i v obecní vývěsce, návrh územního plánu bude
k nahlédnutí na OÚ i na Městském úřadě v Třebíči od 25. března – 7.
května 2013.
ZO bere tuto zprávu na vědomí.

Zápis ověřili: Neuman:
Čechová:

…………………………………….
starostka obce

………………………………..
místostarosta obce

