Zápis
z 2. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čechtín
konaného v pondělí 1. prosince 2014 ve 18.00 hodin v kanceláři OÚ.
Zapisovatel: Brabcová Ivana
Návrhová komise: Horká, Brabec
Ověřovatelé zápisu: Mucha, Sláma
Přítomni: 9 členů ZO (100% účast)

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

schválení jednacího řádu zastupitelstva obce
volba kontrolního a finančního výboru
inventarizace majetku obce k 31. 12. 2014
hospodaření obce k 31. 10. 2014 + úprava rozpočtu
schválení rozpočtu obce na rok 2015
diskuse : - žádost o příspěvek na opravu hřbitovní zdi v Červené Lhotě
- Tříkrálová sbírka
- nájemné sálu na OÚ
- schůzka Svazku obcí pro plynofikaci oblasti Bransouze a okolí.

1. Všem členům ZO byl na 1. zasedání předán Jednací řád zastupitelstva
obce, aby se s ním seznámili, případně připomínkovali. Jedinou
připomínkou bylo, aby § 4, odst. 7 byl doplněn následovně: „O místě,
době a navrženém pořadu jednání zastupitelstva obce informuje starosta
občany nejpozději 7 dní před jednáním zastupitelstva obce, a to na úřední
desce obecního úřadu a na internetových stránkách obce.“
Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce a souhlasí
s doplněním výše citované věty.
Hlasování:

PRO návrh: 9

PROTI návrhu: 0

2. Dalším bodem jednání bylo schválení výborů obce. Dle zákona o obcích
č. 128/2000 Sb., § 117, odst. 2 má obec povinnost zřídit alespoň finanční
a kontrolní výbor. Starosta obce navrhuje, aby předsedou kontrolního
výboru se stal Pavel Sláma, členi Brabec Miloš, Mucha Martin a
Tvarůžková Věra. Předsedkyní finančního výboru navrhuje, aby se stala
Miluše Brabcová, členi: Marie Horká a Erika Fialová. Žádá, aby
předsedové i členi výborů pracovali svědomitě a o své činnosti, která bude
podkladem pro jednání ZO, pořizovali pravidelně zápisy. Navrhuje, aby
od 1. 12. byla odměna předsedů výborů v takové výši jako byla stanovena
v předchozím volebním období – 400Kč/měs.
Zastupitelstvo obce schvaluje volbu předsedů a členů kontrolního a
finančního výboru, rovněž schvaluje výši odměn.
Hlasování:

PRO návrh: 9

PROTI návrhu: 0

3. K 31. 12. 2014 je nutno provést inventarizaci majetku obce, případně
následnou likvidaci vyřazeného majetku. Starosta obce navrhuje, aby se
v letošním roce členy inventurní komise stali členi finančního výboru,
členy likvidační komise budou členi kontrolního výboru /příští rok se
členi výborů v komisích vymění/. Účetní obce p. Brabcová připraví
veškeré podklady k inventarizaci majetku - výsledky budou sloužit k roční
účetní uzávěrce obce a MŠ.
Zastupitelstvo obce schvaluje volbu inventurní a likvidační komise a ukládá
provést inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2014.
Hlasování:

PRO návrh: 9

PROTI návrhu: 0

4. Účetní obce předložila přítomným hospodaření obce a MŠ za I.-X. 2014.
Podrobně byly projednány jednotlivé položky plnění rozpočtu obce a MŠ.
Bylo projednáno navýšení v jednotlivých položkách rozpočtu /daňové
příjmy, oprava zdi u bytovky, dotace z POV na opravu zdi, dotace na
volby, prodej pozemku pro výstavbu RD, zakoupení rozhlasové
ústředny…/.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce a MŠ za
období I. – X. 2014 a současně schvaluje navýšení rozpočtu obce dle
projednání.
Hlasování:

PRO návrh: 9

PROTI návrhu: 0

5. Návrh rozpočtu obce a MŠ na rok 2015 byl řádně zveřejněn na úřední
desce obce i na internetových stránkách obce po dobu 15ti dnů /od
14. 11. 2014/. Rovněž byl všem členům ZO doručen k prostudování.
Starosta obce navrhuje, aby se rozpočet MŠ snížil o 10 tisíc v nákladech
na el. energii /byl změněn dodavatel a od MŠ byla odpojena větev
veřejného osvětlení/. Dále navrhuje navýšení nákupu knih v obecní
knihovně o 5 tisíc Kč za rok – dosud byl roční příspěvek 5 tisíc. Účetní
obce navrhuje navýšení odměny knihovnice – knihovnice vzorně pracuje,
zdarma zajišťuje výměnný fond z Městské knihovny v Třebíči, v loňském
roce byla oceněna Krajskou knihovnou v Havl. Brodě. Odměnu ve výši
Kč 35/1hod., což je 123 Kč/měsíc pobírá již asi 10 roků. Předseda
kontrolního výboru navrhuje odměnu ve výši Kč 70/1 hod. Jiné
připomínky k návrhu rozpočtu nejsou. Rozpočet se bude během roku
upravovat, tak, jak se budou průběžně schvalovat jednotlivé akce.
Neinvestiční úpravy rozpočtu – navýšení daňových příjmů, proúčtování
dotací, drobné výdaje a pod. – může starosta obce schválit sám.
Závazným ukazatelem rozpočtu je účetní paragraf – vycházející ze zákona
č. 563/91 Sb., o účetnictví. Rozpočet obce je vyrovnaný P = V /příjmy se
rovnají výdajům/ ve výši 3.031.700 Kč. Obec v rozpočtu utvořila finanční
rezervu ve výši 703.700 Kč.

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2015 a současně deleguje
starostu k úpravám rozpočtu během roku.
Hlasování:

PRO návrh: 9

PROTI návrhu: 0

6. Diskuse:
Obec Červená Lhota žádá o příspěvek na opravu hřbitovní zdi v Červené Lhotě.

Naše obec využívá 41 hrobů ze 162. Náklady na opravu činily 494.197 Kč,
z toho 149.257 Kč materiál, práce 311.840 Kč.
Zastupitelstvo obce požádá obec Červenou Lhotu o podrobnější rozpis
nákladů na opravu zdi, rovněž se spojí s ostatními obcemi, které využívají
hřbitov, jak se staví k žádosti a pak rozhodne o příspěvku – do příštího
jednání.
Hlasování:

PRO návrh: 9

PROTI návrhu: 0

Tříkrálová sbírka:
Marie Horká upozornila přítomné na každoroční Tříkrálovou sbírku, kterou
organizuje Oblastní charita Třebíč. I v letošním roce by se tohoto úkolu měla
obec shostit. Pro koledníky je připravená odměna ve formě filmového
představení. Sbírka se vyhlásí /předpokládaný termín v sobotu 3. 1./ a rozhlasem
se požádají koledníci /2 – 3 skupinky dětí s dospělou osobou/ o účast, případně
se osloví osobně.
Zastupitelstvo obce schvaluje Tříkrálovou sbírku – zajistí Marie Horká
a účetní Brabcová.
Hlasování:

PRO návrh: 9

PROTI návrhu: 0

O pronájem sálu na OÚ požádal občan z jiné obce, nájemné pro občana činí 500
Kč, s topením 700 Kč. Starosta obce navrhuje, aby se cizí osoba platili za nájem
700 Kč, s topením 1.000 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje výši nájemného na sále obecního úřadu.
Hlasování:

PRO návrh: 9

PROTI návrhu: 0

17. 12. se uskuteční v Koutech schůzka dozorčí rady a výboru Svazku obcí pro
plynofikaci oblasti Bransouze a okolí. Na programu bude i volba představenstva
a dozorčí rady SO. Za naši obec se schůze zúčastní starosta a místostarosta obce.
Zastupitelstvo obce bere tuto zprávu na vědomí.
Zápis ověřili: Martin Mucha …………………….
Pavel Sláma ……………………….
…………………………….
starosta obce

………………………………
místostarosta obce

