Zápis
z 31. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čechtín
konaného dne 17. srpna 2018 v 19.00 hodin v kanceláři OÚ.
Zapisovatel: Brabcová Ivana
Návrhová komise: Horká, Fialová
Ověřovatelé zápisu: Tvarůžková, Brabcová
Přítomni: 8 členů ZO (88 %), 1 omluven

Program:

1. Dne 5. a 6. 10. 2018 - volby do zastupitelstva obce – informace.
2. Organizační zabezpečení akce „Rozloučení s prázdninami“.
3. Hospodaření obce a MŠ k 31. 7. 2018 + úprava rozpočtu.
4. Diskuze
- příspěvek COOPu
- prodej pozemku p. č. 1539/8
- zpráva České školní inspekce o kontrole v MŠ Čechtín

1. Účetní obce informovala přítomné o volbách do ZO, které se budou
konat dne 5. a 6. října 2018. Na registračním místě MěÚ Třebíč
podalo kandidátní listiny za naší obec 13 kandidátů – všechny byly
v pořádku zaregistrovány. Současně s volbami do ZO se budou konat i
senátní volby. Byla stanovena čtyřčlenná volební komise.
ZO bere tuto informaci na vědomí.

2. Dne 25. 8. 2018 se uskuteční akce „Rozloučení s prázdninami“,
začátek ve 14.00 hod. Organizační zajištění akce bude následovné:
- grilování makrel p. Slavíkem z Přeckova – Brabcová /v 11.30 hod./,
- hasičská technika 2 auta/ – hasiči,
- skákací hrad - Tomáš Pospíšil z Červené Lhoty,
- aquazorbing – starosta obce,
- reprodukovaná hudba, posezení při kytaře – p. Němec.
Příprava akce /postavení partystanu/ - v pátek 24. 8. v 18.00 hod.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

ZO schvaluje organizační zabezpečení akce.

3. Účetní obce předložila výkaz o hospodaření obce k 31. 7. 2018.
V současné době se dokončují opravy v MŠ, provádějí se opravy chodníku,
dále byl zakoupen nový křovinořez.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření obce a schvaluje úpravy
rozpočtu obce dle projednání.

4. Diskuze
- Obec má s COOP HB uzavřenou smlouvu o poskytnutí dotace na provoz
obecní prodejny na rok 2018. Doplatek k zabezpečení provozu prodejny na
II. pololetí činí 12.000 Kč.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

ZO obce a schvaluje příspěvek na II. pololetí 2018 ve výši 12.000 Kč.

- Z minulého jednání ZO nebyl dořešen prodej pozemku p. č. 1539/8 v k. ú.
Čechtín, o který projevili zájem vlastníci přilehlých pozemků /Neumanovi,
Laškovi, Sermrádovi a Pojerovi/. Po místním šetření a projednání záležitosti
s ZD „Podlesí“ Čechtín byl záměr prodeje řádně vyvěšen od 30. 7. 2018 na
úřední desce obce a na internetových stránkách obce. Při schvalování prodeje
a stanovení ceny pozemku ZO přihlédlo k ceně v místě obvyklé.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

ZO obce schvaluje prodej pozemku žadatelům za cenu 100 Kč/1 m2,
zaměření pozemku a náklady spojené s prodejem pozemku si budou
žadatele zajišťovat a hradit sami.

- Místostarosta obce seznámil přítomné s Inspekční zprávou České školní
inspekce a s Protokolem o školní inspekci, která byla provedena dne 7. a 6.
června 2018 v MŠ Čechtín. Celkové hodnocení bylo kladné s doporučením
k provedení změn ve školní jídelně. Na základě této zprávy a doporučení ČŠI
bylo přistoupeno k nákupu vybavení MŠ a ŠJ novou počítačovou technikou,
ŠJ byl zakoupen program pro školní stravování.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

ZO obce bere na vědomí zprávu ČŠI o kontrole v MŠ a schvaluje nákup
výpočetní techniky pro MŠ a ŠJ.

Zápis ověřili: Brabcová:
Tvarůžková:

………………………………….

…………………………..

JUDr. et Mgr. Zdeněk Michal - místostarosta

Novotný Josef – starosta

