Zápis
z 3. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čechtín
konaného v pondělí 9. ledna 2015 ve 18.00 hodin v kanceláři OÚ.
Zapisovatel: Brabcová Ivana
Návrhová komise: Brabcová, Tvarůžková
Ověřovatelé zápisu: Horká, Brabec
Přítomni: 8 členů ZO (88 % účast) /omluvena p. Fialová/, 3 hosté – viz. prezenční listina

Program:

1. Schválení převodu pozemku u Kružíkových z k. ú. Červená Lhota do k.
2.
3.
4.
5.

ú. Čechtín
Dotace na rok 2015
Služebnost vedení vodovodu k lihovaru
Prodej radlice a sypače na Multicáru
Diskuse

1. Obec Červená Lhota předložila návrh smlouvy na převod pozemků z . k.
ú. Červená Lhota do k. ú. Čechtín – u rodinného domu u Kružíkových č.
p. 45, tak, jak byly zakreslen a projednán při pozemkových úpravách
katastru obce Červená Lhota.
Zastupitelstvo obce schvaluje převod pozemků z k. ú. Červená Lhota do
k. ú. Čechtín dle projednání.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

2. Účetní p. Brabcová informovala o možnostech podání žádostí dotací:
- dotace z Krajského úřadu z Programu na obnovu venkova /ve výši asi
100.000/ – tato dotace by byla vhodná pro dokončení dešťové kanalizace u
nových rodinných domů. Na pondělí 12. 1. byl k jednání přizván p. Peštál z
Třebíče, ze stejnojmenné firmy. Tato firma zhotovila 1.část této kanalizace
před dvěma lety. Firma by měla navrhnout hodnotu díla a termín realizace
akce. P. starosta a p. Brabcová I. vypracují a podají žádost do 31. 1. 2015.
- dotace Ministerstva pro místní rozvoj – Program rozvoje a obnovy venkova
/ve výši 70 % vynaložených uznatelných nákladů/. V letošním roce je

program zaměřen, mimo jiné, na dětská hřiště. Tohoto zasedání se zúčastnila
i ředitelka MŠ, p. Pojerová, která přišla podpořit návrh na rekonstrukci
školní zahrady s přírodními prvky. V loňském roce byl vypracovaný projekt
asi za 14 tisíc Kč, žádost o dotaci vypracovala ing. Tužinská z Jihlavy za 20
tisíc Kč /kvůli loňskému neúspěchu by letos obci podala žádost zdarma/.
Loni se žádalo současně s rekonstrukcí zahrady i o opravu střechy MŠ a
výměnu dveří, což bylo možná i důvodem k neposkytnutí dotace.
V současné době je střecha MŠ zabezpečená a nezatéka do ní, proto
ředitelka MŠ navrhuje, aby se zažádalo o dotaci pouze na rekonstrukci
zahrady. Rozpočet dle projektu činí asi 185 tisíc, kdyby se spousta prací
udělalo s pomocí rodičů mohla by být tato akce levnější. ZO navrhuje
přizvat ing. Tužinskou na úpravu a podání žádosti o dotaci a schvaluje
zažádat o dotaci na tuto akci ve výši 120.000 Kč. Žádost se podává do 16. 2.
2015.
- dotace na „Oranžové hřiště“ vypsaná nadací ČEZ – podání žádosti je
časově neomezené, rovněž je finančně neomezen rozpočet, na který se
žádost podává, výše dotace je 100 %. ZO navrhuje podat žádost o dotaci na
dětské hřiště v hodnotě 150.000 Kč.
- dotace z Kraje Vysočina na infrastrukturu vodovodů a kanalizací – tuto
dotaci bychom využili na zřízení vodovodu na Kuklu. Žádost na dotaci je
možno podat ve dvou termínech – do 31. 1. a do 31. 7., výše dotace činí 75
% uznatelných nákladů. Starosta obce se informoval na SO VAK Třebíč,
jehož jsme členem, o možnosti příspěvku od SO – ten by mohl činit dalších
10 % nákladů na akci. Starosta obce a p. Brabcová bude kontaktovat
projektanta p. Sadílka z Třebíče, který již tento projekt před několika lety
zpracoval, aby projekt aktuálně upravil. Po té obec osloví několik firem na
vypracování nabídkové ceny. Kritériem při výběru firmy bude i zajištění
veškeré dokumentace ke stavbě /potřebná vyjádření a stavební povolení/.
Žádost o dotaci se podá k 31. 7. 2015. Předpokládaná realizace akce, při
získání dotace, by byla na přelomu roku 2015 – 2016.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o dotace dle projednání.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

3. V roce 2013 byl doveden do lihovaru /pivovaru/ vodovod, který vede přes
pozemky, které nevlastní obec a nebo s těmito pozemky sousedí. Dle
geometrického plánu, který zhotovila firma ZK-Brno, s. r. o., bude na
těchto pozemcích zřízena „tzv. služebnost“ a je nutno ji nechat zapsat do
katastru nemovitostí, po té se vedení vodovodu předá SO VAK Třebíč do
hospodaření /a následně bude spuštěna do lihovaru voda/. Starosta obce

navrhuje za tuto služebnost vyplatit soukromým vlastníkům pozemků
jednorázový poplatek ve výši Kč 5 Kč za 1 m2 – celkem 505 m2. Jedná se
o tyto vlastníky pozemků v k . ú. Čechtín: fy. Consit Plumlov – majitelé
lihovaru (staveb. p. č. 58 a p. č. 1608), manželé Cahovi č. p. 92 (p. č.
1607/1), Pavel a Vladimír Semrádovi (p. č. 1601/5), Michal František ml.
(p. č. 1594/56 a 1604), Zejda Josef ml. (p. č. 1605), Ferda Vlastimil
z Číhalína (p. č. 100/5), Karel a Josef Brabcovi (p. č. 100/4). Pozemky ve
vlastnictví Krajského úřadu KV (silnice – p. č. 1628/1 a 1628/3) a
Státního pozemkového úřadu (p. č. 97/13) jsou řešeny zvlášť - byla
podaná žádost o zřízení služebnosti.
Zastupitelstvo obce schvaluje služebnost na výše jmenovaných
pozemcích a jednorázové vyrovnání soukromým vlastníkům za
služebnost ve výši 5 Kč/1 m2.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

4. Pro nevyužití radlice a sypače na Multicáru je navržen jejich prodej.
Pořizovací cena v roce 2001 byla radlice 25.000 Kč a sypače 65.000 Kč.
Ve firmě, od které obec zařízení již repasované koupila, není o zpětný
odkup zájem. Multicára i se zařízením byla nafocena a bude nabídnuta na
internetu v bazarech – cena 50.000 Kč /po dohodě je možná sleva/.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej radlice a sypače na Multicáru.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

5. Diskuse:
- Přeložka sloupu VN nad MŠ – starosta informoval o jednání se zástupcem EOnu /p. Košťálem/ a se ZD „Podlesí“ Čechtín. Přeložka sloupu musí vyhovovat
i ZD – rozvodna, ve vlastnictví ZD, bude zbouraná a zřídí se zde pouze
rozvodná skříň, aby dopravní prostředky mohly pohodlně vjíždět do budovy
granulačky a současně nikoho sloup VN neomezoval /jak svou polohou, tak
ochranným pásmem/. E-On zpracuje návrh smlouvy, po schválení a podpisu
bude přeložka provedena do 1 roku. Než Brabec Milan postaví RD, tak bude
problém vyřešen /nyní stavba RD zasahuje do ochranného pásma el. vedení/.

Zastupitelstvo obce bere tuto zprávu na vědomí.
- Účetní Brabcová předložila Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za
I. – XI. 2014, hospodaření obce je bez závad. Přezkoumání byl přítomen i
starosta obce.
Zastupitelstvo obce bere tuto zprávu na vědomí.

- Předseda kontrolního výboru p. Sláma podal zprávu o činnosti za měsíc XI. –
XII.
- Předsedkyně finančního výboru p. Brabcová Miluše podala zprávu o činnosti
za měsíc XI. – XII. Finanční výbor byl pověřen provést kontrolu pokladní knihy
místní TJ – termín kontroly se domluví s p. Tomanem Jiřím.
Zastupitelstvo obce bere tyto zprávy na vědomí.

- Znovu je projednaná žádost o příspěvek obce Červená Lhota na opravu
hřbitovní zdi, která proběhla v loňském roce. Obec Červená Lhota žádala o
příspěvek z celkové částky projektu ve výši poměrné části odpovídající počtu
hrobových míst /pro obec Čechtín by to činilo asi 120.000 Kč/. Starosta obce se
informoval u okolních obcí, které hřbitov využívají, zda a jaký příspěvek hodlají
poskytnout. ZO po projednání rozhodlo poskytnout příspěvek ve výši 30.000
Kč.

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek obci Červená Lhota na opravu
hřbitovní zdi ve výši 30.000 Kč.

Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

- Krajský úřad KV, odbor informatiky, nabízí bezplatné kurzy počítačové
gramotnosti, které pořádá společnosti PC HELP z Třebíče. Kurzy jsou určené
pro veřejnost a jsou zcela zdarma. P. Brabcová I. kurzy vyhlásí a zjistí zájem,
rovněž oslovíme obec Červenou Lhotu, aby se kurzů zúčastnili /do kurzu je

potřeba 7 – 15 účastníků/. Kurzy by se konaly na sále OÚ, kde je možnost
připojení k internetu, každému účastníkovi by firma zapůjčila notebook.
Zastupitelstvo schvaluje konání kurzů na OÚ.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

- v roce 2001 byla na OÚ zakoupena kopírka Panasonic na kopírovaný formát
A3 – pořizovací cena cca 45.000 Kč. Přestože se asi před 6ti lety již podruhé
porušil kopírovací válec, dosud nebyla kopírka opravená. Po dotazu na firmu
Kapucín v Třebíči bylo sděleno, že tato kopírka by se sice dala opravit asi za 4,5
tisíce Kč, ale protože je stroj již zastaralý, oprava by byla neekonomická. Firma
nabízí prodej novějšího a výkonnějšího stroje asi za Kč 6 tisíc. ZO rozhodlo
starý stroj vyřadit /vyhodit do elektroodpadu/ a nový nekupovat /případně využít
služeb kopírovacího centra/.
Zastupitelstvo schvaluje likvidaci zastaralého stroje.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

Zápis ověřili: Marie Horká …………………….
Brabec Miloš ……………………….

…………………………….
starosta obce

………………………………
místostarosta obce

