Zápis
Ze 5. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čechtín
konaného v pondělí 9. března 2015 v 18.00 hodin.
Návrhová komise: Fialová, Sláma
Ověřovatelé zápisu: Horká, Brabec
Zapisovatel: Brabcová I.
Přítomni: 8 členů ZO (88 = účast), omluven Mucha

Program:
1. Zpráva o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2014.
2. Nařízení obce č. 1/2015 o zákazu podomního prodeje.
3. Diskuse – žádost o prodej části pozemku p. č. 3/1 v k. ú. Čechtín
– vodovod na Kuklu
- plot na opěrné zdi u bytovky č. p. 61
- výměna bojlerů na teplou vodu na sportovním areálu

1. Účetní obce p. Brabcová seznámila přítomné se zprávou o inventarizaci
majetku obce za rok 2014. Fyzická a dokladová inventarizace majetku byla
zahájena inventarizační komisí 20. 12. 2014 a ukončena 15. 1. 2015. Součástí
zprávy jsou připomínky inventarizační komise, které byly projednány na
tomto zasedání. Inventarizační komise navrhla k likvidaci předměty
v celkové hodnotě 98.336 Kč. Následnou likvidací byla pověřena likvidační
komise.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o inventarizaci majetku obce
k 31 12. 2014 a schvaluje následnou likvidaci vyřazeného majetku dle
projednání.
Hlasování:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

2. Starosta obce předložil přítomným návrh Nařízení obce č. 1/2015, kterým se
stanovuje zákaz podomního prodeje. Podomním prodejem se rozumí
všechny formy prodeje zboží a poskytování služeb bez předchozí
objednávky, případně i pouhá nabídka zboží či služeb, které jsou
provozovány fyzickými osobami či zástupci právnických osob obchůzkou
jednotlivých bytů, domů nebo veřejného prostranství, jakož i objektů
sloužících k rekreaci. Tímto nařízením se snaží ZO zabránit podvodným
nabídkám služeb a výrobků a také případným krádežím. Nařízení bude
zveřejněno na internetových stránkách obce a vyhlášeno.
Zastupitelstvo obce schvaluje Nařízení č. 1/2015, kterým se stanovuje
zákaz podomního prodeje.
Nařízení nabude účinnosti dnem vyhlášení /12. 3. 2015/.
Hlasování:
3.

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

Diskuse:

Vladimír a Pavel Semrádovi žádají o odkoupení části pozemku p. č. 3/1 v k.
ú. Čechtín u bývalé bramborárny. ZO zamítá – obec má nedostatek
odkladových ploch.
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku p. č. 3/1 v k. ú.
Čechtín
Hlasování:
PRO návrh: 8
PROTI návrhu: 0

V pátek 6. 3. bylo provedeno místní šetření na Kukli k upřesnění
plánovaného vedení vodovodu. Přítomen byl starosta obce, projektanti p.

Sadílek a syn a občané Kukle. Po zhotovení projektové dokumentace bude
zažádáno o územní a stavební řízení a následně o dotaci z Kraje Vysočina na
infrastrukturu vodovodů a kanalizaci /projednáno na ZO č. 3 – 9. 1. 2015/.
Občané bytovky č. p. 61, kde byla v loňském roce opravena opěrná zeď,
žádají, z důvodu bezpečnosti, o instalování plotu na této zdi. Bude provedeno
místní šetření a po té se rozhodne o umístění plotu – pátek 10. 4. v 18.30 hod.
Zastupitelstvo obce bere tyto zprávy na vědomí.
V budově sportovního areálu – v šatně hostů i domácích jsou nefunkční
boilery na teplou vodu – je potřeba je vyměnit, než začne fotbalová sezona.
Zastupitelstvo obce schvaluje instalaci dvou nových boilerů na teplou vodu
na sportovním areálu.
Hlasování:

Zápis ověřili:

PRO návrh: 8

PROTI návrhu: 0

Horká Marie:
Brabec Miloš:

………………………………………
Mgr. Zdeněk Michal – starosta obce

…………….…………………………
Josef Novotný – místostarosta obce

