
ZÁPIS č.1/2017 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pond ělí 13. února 2017 
v 18.00 hodin  v zasedací místnosti obecního domu. Přítomno šest zastupitelů a pět 
občanů. 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 

1) Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu 
jednání. 

2) Kontrola úkolů 
3) Zpráva o inventarizaci majetku obce k 31.12.2016 
4) Schválení rozpočtu obce na rok 2017 
5) Smlouva mezi E-ON Distribuce, a.s. a Obcí Čehovice č.1040009800/001 o 

zřízení věcného břemene-Čehovice, úprava NN, Poledňák-betonový podpěrný 
bod, venkovní vedení  

6) Volby soudců přísedících Okresního soudu v Prostějově 
7) Projekt na místní komunikace na p. č. 572 a p. č. 589, 585, 422, 588 
8) Projektu na víceúčelové hřiště na parcele č. p. 463 a 464.  
9) Žádost pana Mgr. Jaroslava Čížka o směnu pozemků 
10)  Diskuse 
11)  Usnesení  
12)  Závěr 

 
1. ZAHÁJENÍ 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce přivítáním všech přítomných 
zastupitelů i občanů. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se 
konalo v souladu s § 92 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění. Informace podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední 
desce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,  současně byla 
zveřejněna na elektronické úřední desce a to od 3.února 2017. Dále starosta 
konstatoval, že je přítomno 6 zvolených členů zastupitelstva, omluvil nepřítomnost 
ing. Jaroslava Špačka.  Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné dle 
§ 92 odst.3 zákona o obcích. 
Předložil ke schválení návrh programu jednání, dopln ěný o bod 7,8 ,9.  Program  
byl jednohlasn ě schválen  v navrhovaném znění. Jako ov ěřovatele zápisu 
určil paní ing.Petru Kremlovou a pana Rostislava Svobo du. Zapisovatelem 
zápisu jmenoval pana Mgr.Tomáše Poláka. 
HLASOVÁNÍ:  schváleno 6 hlasy 

 
 

2. KONTROLA ÚKOL Ů 
Úkoly uloženy nebyly. 
 
 



3. ZPRÁVA O INVENTARIZACI MAJETKU OBCE k 31.12.2016  
Pan starosta seznámil zastupitelstvo obce a přítomnou veřejnost s inventarizací 
obecního majetku. Inventarizace hmotného majetku byla provedena fyzickým 
zjištěním 30.prosince 2016 jmenovanou  inventarizační komisí, dokladovou 
inventarizaci provedla účetní obce. Inventarizační zpráva a veškeré doklady 
k inventarizaci jsou uloženy na obecním úřadě. Nebyly shledány žádné 
inventarizační rozdíly. 
Zastupitelstvo obce vzalo na v ědomí  zprávu o inventarizaci obecního majetku.  
Zastupitel pan Jaroslav Špaček dorazil na jednání zastupitelstva obce v 18:15.  
 
4. ROZPOČET OBCE NA ROK 2017 
Starosta obce předložil zastupitelům návrh  rozpočtu obce na rok 2017, seznámil 
všechny přítomné s jednotlivými plánovanými položkami jak v příjmové tak ve 
výdajové části. Konstatoval, že návrh rozpočtu obce je opět vyrovnaný. 
Celkové příjmy:  8 169 500,- Kč 
Celkové výdaje:  6 885 500,- Kč 
Financování:       1 284 000,- Kč 
Rozpočet byl vyvěšen na úřední desce od 23.01.2017 do 10.02.2017.    
Žádné námitky ani žádná doplnění nebyla, starosta dal o návrhu rozpočtu hlasovat. 
HLASOVÁNÍ:  Rozpočet obce schválen – 7 hlasy. 
Jednání zastupitelstva obce opustila místostarostka paní Božena Spáčilová v 18:30 
hodin.  
  
5. SMLOUVA MEZI E-ON Distribuce, a.s. a Obcí Čehovice č.1040009800/001 
věcné b řemeno-Čehovice, úprava NN, Poled ňák-betonový podp ěrný bod, 
venkovní vedení 
Starosta předložil ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí mezi obcí Čehovice  
a E-ON Distribuce a. s., vysvětlil a popsal přítomným detaily smlouvy. Jednorázová 
náhrada za zřízení věcného břemene -  1 500,- Kč. 
HLASOVÁNÍ : schváleno – 6 hlasy. 
 
 
6. VOLBY SOUDCŮ PŘÍSEDÍCÍCH OKRESNÍHO SOUDU V PROSTĚJOVĚ 
Starosta předložil návrh na soudce přísedícího u Okresního soudu v Prostějově - 
pana Ladislava Spáčila. Přítomným připomenul, že se jedná o zkušeného 
přísedícího, který tuto funkci plní již dlouhodobě a se kterým tuto nominaci 
předjednal.  
Zároveň dal na zvážení přítomným zastupitelům i přítomným, zda by neměli o tuto 
funkci zájem. 
HLASOVÁNÍ:  Návrh - Ladislav Spáčil - schválen 6 hlasy 
 
7.  PROJEKT NA MÍSTNÍ KOMUNIKACE na par. číslech: 572,589,585,422,588.  
Starosta vysvětlil důvody vedoucí k vypracování projektu na místní komunikace. Je 
dobré být připraven na možnou situaci vyhlášení dotačních titulů, ze kterých by bylo 



možné získat finanční prostředky. Dále objasnil, o které místní komunikace jde: cesta 
v hliníku od Floriánka ke hřbitovu a cesta z obce směr Kardinálovo a uličkou ke 
mlýnu.  Poté dal o návrhu vypracovat projekt hlasovat. 
HLASOVÁNÍ : schváleno 6 hlasy. 
 
8. PROJEKT NA VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ na par. číslech 463 a 464 
Starosta informoval o záměru vybudovat víceúčelové hřiště v obci. Zdůraznil, že  
i v tomto případě je dobré mít připravený projekt pro případ, že by byl vypsán dotační 
titul. Oslovil proto již několik projektantů, seznámil přítomné s cenovými poměry na 
současném trhu. Navrhl schválit pro vypracování projektu projektantku Evu Palovou 
ze Zlína. 
HLASOVÁNÍ:  schváleno 6 hlasy 
 
9. ŽÁDOST Mgr.Jaroslava ČÍŽKA O  SMĚNU POZEMKŮ. 
Starosta přečetl na obec podanou žádost pana Mgr. Jaroslava Čížka o provedení 
směny pozemků v k.ú. Čehovice. Návrh zněl pozemky p.č.404 a 405 (vlastník obec) 
směnit za pozemek p.č.1155/3 (vlastník pan Čížek). Objasnil o které pozemky se 
jedná – pozemky v bývalém areálu DONY a přilehlé k areálu. V žádosti bylo 
uvedeno, že tato směna byla  kdysi dohodnuta mezi obcí a firmou Genesis. 
 Zastupitelstvo obce vzhledem k nevýhodnosti návrhu ( nepoměr směnovaných 
výměr pozemků, a také ztráta přístupu k pozemku p.č.1155/3) žádosti pana Čížka 
nevyhovělo a uložilo starostovi úkol  - vstoupit v jednání s panem Čížkem o odkupu 
pozemku parč.č. 404, 405 za cenu 260 Kč za metr čtvereční.   Termín – 10.dubna 
2017. 
Poté již byl dán prostor k diskusi. 
 
10. DISKUSE 
Prvním diskusním příspěvkem byla reakce starosty na zprávu  na sociální síti 
Facebook o poukazování na špatné hospodaření obce. Vysvětlil, jaké částky úvěrů 
obec v současné chvílí splácí, vyjmenoval velké investiční akce hrazené z rozpočtu 
obce, poté seznámil přítomné se zůstatkem na účtech obce v celkové výši  
2 275 026,48 Kč,. Konstatoval, že hospodaření obce je na velmi dobré úrovni. 
Zároveň informoval o nově schváleném zákonu č.23/2017 Sb. o pravidlech 
rozpočtové odpovědnosti obcí, který bude účinný od 21.2.2017.(ve Sbírce zákonu 
uveřejněný 6.2.2017).  Povinností obce dle tohoto zákona bude zaplatit 398 200,- Kč 
na účet Komerční banky, jako mimořádnou splátku úvěru a to kvůli snížení 
koeficientu dluhové služby. 
Pan ing. Jaroslav Špaček konstatoval, že hospodaření obce je v pořádku, všechny 
výdaje jsou vždy schváleny zastupitelstvem obce.  
Starosta se vrátil k bodu minulého jednání zastupitelstva obce o zavedení názv ů 
ulic . Seznámil s návrhem pana Kavičky, který přišel e-mailem. K tomuto tématu 
konstatova že, dle osobního zjištění, občané nemají o zavedení názvů ulic příliš velký 
zájem. Uklidnil však přítomné, že zavedení názvů ulic nepřináší povinnost výměny 
občanských průkazů.  



Paní Ivana Hýžďalová se vyslovila pro zavedení názvů ulic.  
Paní Vendula Svobodová by ráda zachovala „jeden charakter“ názvů ulic, vyslovila 
se pro zřízení ankety.  
Pan ing.Špaček navrhl napsání článku v Čehovských listech se dvěma verzemi 
názvů ulic.  
Paní Dvořáková Miloslava navrhla změnit název ulice Na Návsi na ulici Generála 
Husárka.  
Poté starosta informoval o podání žádosti na úřad práce na jednoho pracovníka 
v rámci veřejně prospěšných prací. Více pracovníků úřad práce není v současné 
chvíli schopen poskytnout.  Sdělil, že vyhlásí možnost p řivýd ělku pro obyvatele 
obce , hlavní pracovní náplní bude okopávání záhonů v obci. Přihlásit se budou moci 
lidé důchodového věku, popř. ženy na mateřské dovolené. Diskuse byla poté 
uzavřena. 
  
11. USNESENÍ 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1) Program jednání 
2) Rozpočet obce na rok 2017 
3) Smlouvu o smlouvě budoucí č.1040009800/001 o zřízení věcného břemene 

mezi Obcí Čehovice a E-ON Distribuce a.s. – úprava NN,Polednák – betonový 
podpěrný bod,venkovní vedení 

4) Soudce přísedícího u Okresního soudu Prostějov – pana Ladislava Spáčila 
5) Vypracování projektu na vybudování víceúčelového hřiště na parc.č.463 a 

464. Zpracovatel – Eva Palová 
6) Vypracování projektu na zhotovení místních komunikací na p.č. 572, 

589,585,422 a 588 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
1) Starostovi obce – vstoupit v jednání s Mgr.Jaroslavem Čížkem o odkupu 

pozemku parc.č.404 a 405 – cena 260,- Kč za m2  - termín  do 10.4.2017 

       Zastupitelstvo obce bere na v ědomí: 
1) Zprávu o inventarizaci majetku k 31.12.2016 

Toto usnesení bylo jednohlasn ě schváleno. 
 

12. ZÁVĚR 
Závěrem starosta poděkoval přítomným za účast, za diskusní příspěvky, popřál 
hezký zbytek večera a pozval na další zasedání 10. dubna 2017 od 19.00 hodin. 
 
V Čehovicích 20. února 2017 
 
        ……………………………. 
                                                                                      Milan Smékal, starosta 
 
Ověřovatelé zápisu:  Ing.Petra Kremlová   ……………………………. 



 
                                   Rostislav Svoboda   ……….……………………. 


