Zápis z rady č. 17/ 2011 v Čechticích dne 26.9.2011
1. Rada vzala na vědomí informace pana Antonína Šotoly, bývalého pana starosty o
způsobu přípravy dokumentace na stavební parcely.
2. Rada vzala na vědomí informace o vypsané dotaci na zateplení MŠ a ZŠ. Vzhledem
k velice vysoké spoluúčasti ( na ZŠ 70% a na MŠ 85%) rada nedoporučuje
zastupitelstvu o tuto dotaci žádat.
3. Rada navrhuje, aby proběhlo v příštím roce zateplení další části budovy ZŠ.
Financování by bylo z rozpočtu obce. O případné realizaci rozhodne zastupitelstvo
městyse na svém zasedání.
4. Rada zamítla žádost paní Š. o odkoupení části pozemku p.č. 1105/12 k.ú. Čechtice.
Důvodem je skutečnost, že část tohoto pozemku slouží jako cesta.
5. Rada schvaluje záměr paní Š. o vybudování cukrárny na vlastním pozemku.
6. Rada vzala na vědomí nabídku firmy COLAS na vybudování nového asfaltového
povrchu před prodejnou Pramen. Vzhledem k vysoké ceně bude oslovena ještě
firma ČNES a upřednostněna bude firma s nižší nabídkou.
7. Rada schvaluje, aby oplocení okolo vodního zdroje v obci Otročice vybudovalo ZD
Čechtice jako uživatel těchto vodních zdrojů.
8. Rada schvaluje, aby byla vypracována studie na vybudování suchého poldru a
zadržení vody nad obcí Růžkovy Lhotice.
9. Rada schvaluje Darovací smlouvy č. 9,10/2011 pro ZŠ Čechtice.
10. Rada bere na vědomí žádost pana ing.L.V. o směnu části zalesněných pozemků u
obce Růžkovy Lhotice.
11. Rada vzala na vědomí soupis víceprací při rekonstrukci MŠ, které vznikly dle
požadavků paní ředitelky anebo chybou ve výkazu výměr.
12. Rada schvaluje zakoupení kamery, která by byla instalována na nádvoří u základní
školy v Čechticích.
13. Rada schvaluje označení stavebních parcel v Otročicích reklamou.
14. Rada doporučuje zastupitelstvu podání žádosti o dotaci na lesní techniku, která bude
vypsána v podzimních měsících. Dotace by měla být ve výši 50%.
15. Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2011.

