Zápis z rady č. 20/ 2011 v Čechticích dne 14.11.2011
1. Rada zamítla prodej pozemku p.č. 2651/10 k.ú. Černičí v obci Malá Paseka.
2. Rada schvaluje finanční dar ve výši 1 500,-Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska – okrsek Čechtice. Dar bude využit na provoz sdružení.
3. Rada schvaluje Základní škole Čechtice převod 40 000,-Kč z rezervního fondu do
fondu odměn.
4. Rada schvaluje Dodatek č.115/2012 ke Smlouvě č. 351 o pronájmu pozemků mezi
Městysem Čechtice a ZD Čechtice. Dodatek nabývá platnosti 1.1.2012.
5. Rada vzala na vědomí dopis JUDr.Lebedové, která zastupuje pana projektanta na
dělení parcel, bytem Vlašim a písemnou odpověď JUDr.Hanákové Ph.D. , z které
vyplývá,že Městys Čechtice nemá žádné neuhrazené závazky vůči panu
projektantovi.
6. Rada vzala na vědomí výsledky místního šetření na doplnění dopravního značení
v Čechticích, Černičí a v Jeníkově, které se konalo společně se zástupci z Odboru
dopravy Vlašim a Dopravní policie Benešov. Po tomto šetření budou následovat
další kroky k dokončení dopravního značení. Oba přítomní zástupci souhlasí se
snížením průjezdnosti náměstí v Čechticích a to pod „Zvonicí“ a u pohostinství
„ Zlatá Praha“.
7. Rada schválila, aby byla podána žádost o dotaci na dětské hřiště v Čechticích.
8. Rada schvaluje, aby Městys Čechtice přispěl finanční částkou ve výši 2 400,-Kč na
proplacení faktury za knížky předškolním dětem v MŠ Čechtice.
9. Rada schvaluje finanční dar Farnosti Čechtice ve výši 1 000,-Kč. Finanční dar bude
použit na činnost sdružení Jakoubek, které pracuje při Farnosti Čechtice.
10. Rada schvaluje ZŠ Čechtice podání žádosti o dotaci na Fond životního prostředí a
na Středočeský kraj – sport, volný čas a aktivity.
11. Rada vzala na vědomí výsledky místního šetření ve Sběrných surovinách ve Starých
Práchňanech. Jelikož nebyly dodrženy podmínky smlouvy, rada schvaluje, aby
činnost Sběrných surovin byla ukončena a aby do 30.6.2012 byly tyto prostory
vyklizeny.
12. Rada schvaluje Darovací smlouvu č.19/2011 pro MŠ Čechtice.
13. Rada ukládá vedení ZD Čechtice, aby v příštím roce proběhlo zatravnění ochranného
pásma okolo vodního zdroje pro Nakvasovice.
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