ZÁPIS
z 21. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čechtín
které se uskuteční v kanceláři obecního úřadu
v pátek 22. listopadu 2013 ve 19.00 hodin.

Zapisovatel: Brabcová Ivana
Návrhová komise: Pojer, Novotný
Ověřovatelé zápisu: Fiala, Kružík
Přítomni: 7 členů ZO /77%/ - zastupitelstvo obce je usnášeníschopné
2 omluveni, 1 host – viz. prezenční listina
Program:
1.
2.

Kontrola plnění úkolů z minulého ZO
Hospodaření obce za I. - X./2013, úprava rozpočtu obce a návrh rozpočtu na
rok 2014.

3.

Zřizovací listina MŠ

4.

Inventarizace majetku obce

5.

Diskuse – příspěvek MAS
- dopravní obslužnost obce Račerovice - smlouva s MěÚ Třebíč
- příspěvek p. Molákovi č. p. 7 na mostek přes potok k RD
- bezúplatný převod pozemku od SPÚ
- dotace SDH
- spor o obecní cestu - jednání s p. Procházkem

1. V úvodu jednání byla provedena kontrola úkolů z minulého ZO - uložené úkoly
byly splněny. Byla připravená nová zřizovací listina MŠ, která bude předmětem
tohoto jednání a s firmou ESKO-T byla sepsaná smlouva o využívání sběrných dvorů
v provozu této firmy.
Zastupitelstvo obce bere tuto zprávu na vědomí.
2. Účetní obce předložila přítomným zprávu o hospodaření obce a MŠ za I. - X. 2013
a návrh rozpočtu obce na rok 2014. Návrhy rozpočtů byly zveřejněny v obecní
vývěsce a na internetových stránkách obce 15 dnů před projednáním. Současně byla
přítomna i ředitelka MŠ, která zdůvodnila výši návrhu rozpočtu MŠ na rok 2014 305.500 Kč. ZO navrhuje příspěvku pro MŠ ve výši 300.000 Kč - v roce 2014 dojde
k úspoře el. energie a plynu vlivem snížování cen komodit. Rozpočet obce je
navržený ve výši 2.602.000 Kč. Příjmy a výdaje jsou vyrovnané. ZO současně
schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2013 dle projednání.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce i MŠ na rok 2014,
bere na vědomí zprávu o hospodaření obce a MŠ za I. - X. 2013.
Hlasování:

PRO návrh: 7

PROTI návrhu: 0

3. Ředitelka MŠ a účetní obce připravily novou zřizovací listinu MŠ dle Zákona
250/2000 Sb., § 27, odst. č. 4). Hlavní změnou, oproti předchozí zřizovací listině,
je jiný způsob hospodaření s majetkem a účtování o majetku. Dle tohoto zákona má
MŠ nemovitosti ve výpůjčce, ale drobné předměty byly MŠ bezúplatně převedeny.
Současně se zrušuje zřizovací listina, která byla vydaná 12. 12. 2002.
Zastupitelstvo obce schvaluje novou zřizovací listinu MŠ Čechtín.
Hlasování:

PRO návrh: 7

PROTI návrhu: 0

4. Starostka obce vydala příkaz k provedení inventarizace majetku obce - fyzická
inventarizace bude provedena do 31. 12. 2013, dokladová do 5. 1. 2014.
Inventarizační komise ve složení: předseda: Čech, členi: Novotný, Neuman, Caha.
Složení likvidační komise: předseda: Čechová, členi: Fiala, Pojer, Kružík.
Zastupitelstvo obce schvaluje příkaz starostky obce.
Hlasování:

PRO návrh: 7

PROTI návrhu: 0

5. Diskuse:
− MAS Podhorácko žádá o příspěvek na rok 2014 na pokrytí provozu a na

vypracování integrované strategie rozvoje území pro období 2014 - 2020, která
není výdajem způsobilým k financování z dotačních prostředků. Obce do 500
obyvatel žádá o příspěvek nejméně 4.000 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši Kč 4.000.
Hlasování:

PRO návrh: 7

PROTI návrhu: 0

− V důsledku oprav potoka na Bedárně byl p. Molákovi, odstraněn stávající

přístupový most k rodinnému domu č. p. 7. Pan Molák žádá o příspěvek na
instalaci nového betonového mostu.
Zastupitelstvo obce příspěvek neschvaluje.
Hlasování:

PRO návrh: 0

PROTI návrhu: 7

− Po schválení ÚP obce může obec požádat Státní pozemkový úřad o bezúplatný

převod pozemku p. č. 915/1 v k. ú. Čechtín, který by obec využila jako
odstavnou plochu ke sportovnímu areálu.
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 915/1 v
k. ú. Čechtín od SPÚ.
Hlasování:

PRO návrh: 7

PROTI návrhu: 0

− Dobrovolným hasičům byla od Krajského úřadu přidělena dotace ve výši
99.000 Kč na akceschopnost – k této dotaci napomohly i 2 zásahy v poslední
době.
Zastupitelstvo obce bere tuto zprávu na vědomí.
− 20. 11 proběhlo jednání mezi p. Procházkem a jeho právní zástupcem - JUDr.
Voborníkem a obcí zastupující JUDr. Kristiánovou. Spor se vede o pozemek
p. č. 1633/2 v k. ú. Čechtín, který má obec ve vlastnictví od roku 1998 kdy ho
obec zakoupila od Křečanových. Pan Procházka se však domnívá, že tento
pozemek koupil společně s budovou č. p. 2, tudíž by měl být v jeho vlastnictví.
Katastrální úřad při předchozích zápisech v katastru nemovitostí pochybil
a nyní vyzývá oba účastníky sporu, aby dospěli k mimosoudní dohodě. Pan
Procházka nabízí obci za část této komunikace pozemek, o který vede spor se
ZD /p. č. 1/2 - ostatní plocha v k. ú. Čechtín/. ZO nesouhlasí s navrhovanou

výměnou pozemků, protože se na pozemku p. č. 1633/2 nachází obecní
kanalizace a obecní asfaltová cesta. Je nevhodné, aby tento pozemek vlastnila
fyzická osoba.
Zastupitelstvo obce neschvaluje směnu části pozemku p. č. 1633/2 za pozemek p.
č. 1/2 – obě v k. ú. Čechtín.
Hlasování:

PRO návrh: 7

PROTI návrhu: 0

Zápis ověřili: Fiala Vladimír:
Kružík Pavel

………………………….
starostka obce

….……………………….
místostarosta obce

