Zápis z rady č. 5/ 2011 v Čechticích dne 14.3.2011

1. Rada vzala na vědomí, že v obci Staré Práchňany je možno odkoupit část pozemku,
který je užíván jako komunikace. O případném odkoupení rozhodne zastupitelstvo
na svém zasedání.
2. Rada vzala na vědomí Výkaz těžby v obecních lesích za rok 2001 – 2010.
3. Rada schvaluje podepsání Smlouvy o dílo mezi Městysem Čechtice a obcí
Borovnice. Smlouva se týká bezplatného zajištění požární ochrany v obci Borovnice.
4. Rada schvaluje finanční příspěvek ve výši 5000,-Kč na činnost sdružení Centrum
LADA Pacov – Občanské sdružení pro pomoc lidem s mentálním a kombinovaným
postižením.
5. Rada vzala na vědomí Návrh na schválení roční závěrky a rozdělení zisku za rok
2010 v MŠ Čechtice. MŠ navrhuje ztrátu ve výši 35 000,-Kč uhradit z rezervního
fondu. Rada doporučuje tento návrh zastupitelstvu ke schválení.
6. Rada pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o právní pomoci. Smlouva se uzavírá
mezi Městysem Čechtice zastoupeným starostou Františkem Nebřenským a
advokátkou, JUDr.Vladislavou Hanákovou Ph.D. Klient a advokát se dohodli, že
advokát bude poskytovat dle podmínek této smlouvy právní pomoc klientovi a bude
klienta právně zastupovat ve věci konkrétních sporů a záležitostí souvisejících s jeho
činností.
7. Rada schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku p.č. 2619/1 k.ú.Černičí
v obci Růžkovy Lhotice o výměře cca 15 m2. O případném prodeji rozhodne
zastupitelstvo na svém zasedání.
8. Rada doporučuje zakoupení nových dvířek ke kolumbáriu na hřbitově v Čechticích.
Vzhledem k výši investice musí tento nákup schválit zastupitelstvo.
9. Rada vzala na vědomí návrh rozpočtu na opravu malého traktoru v Otročicích. Rada
doporučuje zastupitelstvu nákup nového traktoru.
10. Rada schvaluje uspořádání pouťových oslav v měsíci červenci.
11. Rada vzala na vědomí požadavek některých občanů na zajištění kontejneru na tuky.
Obec bude jednat s vedením ZŠ, zda by nebylo možné ve školní kuchyni zajistit
sběrné místo na tento odpad.
12. Rada vzala na vědomí nabídku úřadu městyse na zasílání informativních sms, které
by se týkaly obecních záležitostí. K realizaci by došlo až po zjištění zájmu ze strany
občanů.
13. Rada vzala na vědomí informaci zástupkyně ředitelky ZŠ, že od nového školního
roku není povinností mít zřízenou školskou radu při ZŠ. Z toho důvodu končí
účinnost školské rady tímto školním rokem.

Přítomni: František Nebřenský
Marie Marhanová
Marie Málková
Marie Šlamborová
František Novotný
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