Zápis
z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce Čechtín
konaného v pátek 3. května 2013 v 19.00 hodin.
Zapisovatel: Brabcová Ivana
Návrhová komise: Novotný, Fiala
Ověřovatelé zápisu: Čech, Kružík
Přítomni: 9 členů (100% účast), 5 hostů

Program:
1.

Kontrola z minulého zastupitelstva

2.

Vodovod pro pivovar – výběr dodavatele

3.

Oprava silnice Svatoslav – Čechtín – projednání

4.

Letní kulturní akce – p. Procházková

5.

Diskuse – oslava narozenin – p. Jirovský a p. Novotná
-

projednání možnosti získání dotací pro obec

1. Kontrola úkolů z minulého jednání ZO nebyly pokáceny stromy u rybníčka.
Zastupitelstvo obce přesouvá pokácení stromů na podzim.
Hlasování: PRO návrh: 9

PROTI návrhu: 0

2. V dnešních dnech nabývá právní moci stavební povolení na akci "Vodovod pro osadu Kukla - I.
etapa". Úkolem zastupitelstva bylo projednat nabídky firem na zhotovení tohoto projektu. Své
nabídky doručily tyto firmy: Topym Číhalín, TOMIreko Třebíč, Peštál Třebíč, Čikom Třebíč a SOFI
stav Rudíkov. Rozhodující byla výše nabídkové ceny a zkušenosti s podobnými projekty. Vybrána
byla firma SOFIstav Rudíkov s cenou 183.752 Kč. Druhá nejlepší nabídka byla od firmy TOPYM
Číhalín. Přítomný pan Řehulka, vlastník budoucího pivovaru, přislíbil příspěvek na dovedení vody k
objektu pivovaru, dle předběžné dohody, ve výši 60.000 Kč. Podmínkou je, že voda bude dovedena
do objektu nejpozději 15. června. Proběhne jednání s fy, SOFIstav, zda je schopná v tak krátkém
termínu stavbu realizovat, případně bude oslovena firma následující.
Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele vodovodu k pivovaru firmu SOFIstav Rudíkov.
Hlasování: PRO návrh: 9

PROTI návrhu: 0

3. Firma AZ Consult z Ústí nad Labem zpracovala návrh rekonstrukce komunikace mezi Čechtínem
a Svatoslaví pro Kraj Vysočina. Zastupitelstvo projednalo projektovou dokumentaci. Předcházelo
jednání s účastníky řízení na KÚ v Jihlavě, kterého se zúčastnila paní starostka a rovněž starosta ze
Svatoslavi. Připomínky byly zapracovány do tohoto návrhu. Plánovaná rekonstrukce je v roce 2014.

Zastupitelstvo obce nemá námitky k rekonstrukci této komunikace.
Hlasování: PRO návrh: 9

PROTI návrhu: 0

4. Manželé Procházkovi přišli s žádostí o souhlas s konáním kulturních akcí ve stylu "retro" pod
záštitou naší obce. Akce by byla zahájeny 22. 6. výstavou ze 60. let . Během prázdnin by se v tomto
duchu nesly kulturní akce: diskotéka ze 60. let, promítání filmu, přehlídka historických vozů....
Rovněž žádají obec o zapůjčení sportovního areálu pro diskotéku i promítání filmů.
Zastupitelstvo obce nemá námitek k návrhu manželů Procházkových.
Hlasování: PRO návrh: 9

PROTI návrhu: 0

5. Diskuse
- Pan Jirovský Ladislav oslaví 13. 5. 70. narozeniny, p. Novotná Jiřina 17. 6. 75. narozeniny.
- Zastupitelstvo obce projednalo spotřebu elektrické energie a vody na sportovním areálu a dospělo
k závěru, že prostory, které pro hostinskou činnost využívá p. Cejpková zcela zdarma, by bylo
účelné zpoplatnit. Dosud p. Cejpková platí nájemné pouze v budově č. p. 1, kterou rovněž využívá
pro hostinskou činnost. Zde si rovněž hradí spotřebu el. a vody. S paní Cejpkovou bude sepsaná
nová nájemní smlouva, kde se promítnou i náklady za nájem sportovního areálu.

Zápis ověřili: Kružík:
Čech:

…………………………………….
starostka obce

………………………………..
místostarosta obce

