
ZÁPIS č.4/2017 
 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 26. července 2017 
od 19. hodin v zasedací místnosti obecního domu. Přítomno bylo 7 zastupitelů, a 4 občané. 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 
 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Právo provést stavbu „Sportovní víceúčelové hřiště v obci Čehovice“ 
3. Bezúplatný převod stavební dokumentace a povolení na stavbu „Sportovní 

víceúčelové hřiště v obci Čehovice“  
4. Záměr prodat Kolový traktor ZKL Zetor 6718 za minimální cenu 85 000 Kč 
5. Záměr prodat automobil Škoda Felicie FUN 1,6 za minimální cenu 10 000 Kč 
6. Záměr pronajmout hřiště p.č. 464 za roční nájem 100,- Kč 
7. Nájemní smlouva o nájmu pozemku p. č. 464 mezi Obcí Čehovice a TJ Sokol 
Čehovice 

8. Investiční dotace pro TJ Sokol Čehovice na stavbu „Sportovního víceúčelového hřiště 
v obci Čehovice“ 

9. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ pro školní rok 2017/2018 
10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti 

Olomouckého kraje mezi Obcí Čehovice a Olomouckým krajem 
11. Kupní smlouva na prodej Kolového traktoru ZKL Zetor 6718 za cenu 85 000 Kč 
12. Kupní smlouva na prodej Škoda Felicie FUN 1,6 za cenu 10 000 Kč 
13. Zpracování a podání žádosti pro dotaci na stavbu „Sportovní víceúčelové hřiště v obci 
Čehovice“ firmou Regionální agentura pro Střední Moravu 

14. Organizační věci 
15. Diskuse 
16. Usnesení 
17. 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, od 19.7.2017 a současně byla zveřejněna na elektronické úřední 
desce. Dále starosta konstatoval, že je přítomno 7 zvolených členů zastupitelstva, 
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné dle § 92 odst.3 zákona o obcích. 
Předložil ke schválení návrh programu jednání. Program byl jednohlasně schválen 
v navrhovaném znění. Jako ověřovatele zápisu určil pana Mgr. Tomáše Poláka a pana 
Rostislava Svobodu. Zapisovatelem zápisu jmenoval paní Boženu Spáčilovou. 
 
HLASOVÁNÍ:  schváleno 7 hlasy 

 
2. PRÁVO PROVÉST STAVBU „ SPORTOVNÍ VÍCEÚ ČELOVÉ HŘIŠTĚ 

V OBCI ČEHOVICE „  
Starosta předložil zastupitelstvu návrh na uzavření „Smlouvy na právo provést stavbu 
„Sportovní víceúčelové hřiště“ 



mezi vlastníkem pozemku p. č. 464 tedy Obcí Čehovice a investorem stavby TJ Sokol 
Čehovice. V případě, že stavba nebude zahájena do konce roku 31. 12. 2018 bude 
smlouva zneplatněna.  
 

HLASOVÁNÍ:  schváleno 7 hlasy 
 

3. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD STAVEBNÍ DOKUMENTACE A POVOLENÍ NA 
STAVBU „SPORTOVNÍ VÍCEÚ ČELOVÉ HŘIŠTĚ V OBCI ČEHOVICE“  
K realizaci stavby je také nutné provést 
bezúplatný převod stavební dokumentace a povolení na stavbu „Sportovní víceúčelové 
hřiště v obci Čehovice“ na TJ Sokol Čehovice. 

 
HLASOVÁNÍ:  schváleno 7 hlasy 
 
4. ZÁM ĚR PRODAT KOLOVÝ  TRAKTOR ZKL ZETOR 6718  

V tomto bodu programu byl předložen záměr obce prodat Kolový traktor ZKL Zetor 
6718 za minimální cenu 85 000 Kč. Prodej má být uskutečněn z důvodu již 
zastaralého typu stroje, chybí mu také posilovač řízení a je s ním těžká manipulace při 
prováděných pracích. V plánu je nákup nového, za cenu do výše kolem 140 000 Kč, 
který bude splňovat hlavně požadavek na přední připojení. 
 

HLASOVÁNÍ:  schváleno 7 hlasy 
 

5. ZÁM ĚR PRODAT OSOBNÍ AUTOMOBIL ŠKODA FELICIE – FUN 1,6  
Jako další starosta předložil záměr prodat osobní automobil Škoda Felicia FUN -1,6 za 
minimální cenu 10 000 Kč. Užívání tohoto vozidla bylo podmíněno  
3 letým používáním, doba již uplynula a jeho technický stav tomu odpovídá. Do 
majetku obce byl před časem bezúplatně převeden  další ojetý automobil značky Fiat 
Bravo v mnohem lepším technickém stavu. Obci ho ze svého majetku převedl 
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje.  Proto došlo k rozhodnutí starý 
automobil odprodat.   

 
HLASOVÁNÍ:  schváleno 7 hlasy 
 
6. ZÁM ĚR  PRONAJMOUT SPORTOVNÍ PLOCHU p. č.464 

Posledním předloženým záměrem - pronajmout sportovní plochu s par.č. 464, TJ 
Sokol Čehovice v celkové rozloze 3 756 m², za 100 Kč ročně. Pronájem bude na dobu 
určitou od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2030. Důvodem je opět plánovaná stavba 
„Sportovního víceúčelového hřiště v obci Čehovice“. 
 

HLASOVÁNÍ:  schváleno 7 hlasy 
 

7. NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU POZEMKU p. č.464 
Uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem Obcí Čehovice a nájemcem TJ Sokol 
Čehovice na p. č. 464. Stanovené podmínky: platba ročně 100 Kč bude uhrazena vždy 
do 31. 12. daného roku, smlouva je platná od 1. 8. 2017 – 31. 12. 2030. 
Nájemce nemůže poskytnout pozemek osobě třetí - dalšímu nájemci. 
 

HLASOVÁNÍ:  schváleno 7 hlasy 
 



8. INVESTI ČNÍ DOTACE PRO TJ SOKOL ČEHOVICE 
Starosta objasnil skutečnost, že bude nutné poskytnout investiční dotaci pro TJ Sokol 
Čehovice na stavbu „Sportovního víceúčelového hřiště v obci Čehovice“ a to, ve výši 
38% skutečných nákladů na zhotovení. 
Podle současných předpokladů by měla být tato částka asi 912 000 Kč, 2% budou 
hrazeny z prostředků TJ Sokol Čehovice a 60% bude financováno- v případě 
poskytnutí -  z dotace.  
 

HLASOVÁNÍ:  schváleno 7 hlasy 
 

9. VÝJIMKA Z PO ČTU DĚTÍ V MŠ pro školní rok 2017/2018 
Ředitelka mateřské školy předložila ke schválení Žádost o povolení výjimky z počtu dětí 
v MŠ pro rok 2017/2018. Třída se naplňuje běžně do počtu 24 dětí. Kapacita MŠ je 27 
dětí, ve školním roce 2017/2018 bude MŠ navštěvovat 26. Proto žádá o navýšení počtu 
dětí ve třídě o 2 děti, nezbytným předpokladem je, že bude zajištěna bezpečnost a ochrana 
zdraví dětí i nezbytné hygienické podmínky.  
 
HLASOVÁNÍ:  schváleno 7 hlasy 
 
10. DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU NA ZAJIŠT ĚNÍ 

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI OLOMOUCKÉHO KRAJE 
V důsledku zajištění dopravní obslužnosti ve dnech pracovního volna / soboty a neděle/ , 
zajištění spojů přes obec, bude uzavřen dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku 
na  zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje mezi Obcí Čehovice a 
Olomouckým krajem. Dodatek se uzavírá za účelem úpravy výpočtu roční výše 
finančního příspěvku. Příspěvek je ve výši 70 Kč na jednoho obyvatele obce, pro výpočet 
roční výše se v letech 2018 a2019 použije rozhodný počet obyvatel poskytovatele k 1. 1. 
2017 dle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem. tzn. asi částku kolem 35 000 
Kč. Dodatek smlouvy bude v platnosti od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019, to znamená na dva 
roky.  
 
HLASOVÁNÍ:  schváleno 7 hlasy 
 
11. KUPNÍ SMLOUVA - PRODEJ KOLOVÉHO TRAKTORU ZKL ZETOR 6718 
Ke schválení byla předložena Kupní smlouva na prodej Kolového traktoru ZKL Zetor 
6718 mezi Obcí Čehovice a Vladimírem Čaneckým. Na vyhlášený záměr prodeje se 
přihlásil jeden zájemce. Jeho zájmu bude vyhověno. Pan Vladimír Čanecký, Hošťálkovy 
č.p.12, odkoupí Kolový traktor ZKL Zetor 6718 za minimální stanovenou cenu 85 000 
Kč.  
 
HLASOVÁNÍ:  schváleno 7 hlasy 
 
12. KUPNÍ SMLOUVA - PRODEJ OSOBNÍHO AUTOMOBILU ŠKODA FE LICIA 

FUN 1,6 
Ke schválení byla předložena Kupní smlouva mezi Obcí Čehovice a panem Rostislavem 
Svobodou na prodej osobního automobilu Škoda Felicia FUN 1,6. Na vypsaný záměr se 
přihlásil také jeden zájemce, pan Rostislav Svoboda, Čehovice 146. Automobil bude 
odprodán za stanovenou minimální částku 10 000 Kč.  
 
HLASOVÁNÍ:  schváleno 6 hlasy, 1 se zdržel hlasování 



 
13. ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA STAVBU „SPO RTOVNÍ 

A VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V OBCI ČEHOVICE“ 
Starosta navrhoval,aby zadání zpracování a podání žádosti o dotaci na stavbu „Sportovní a 
víceúčelové hřiště v obci Čehovice“ bylo nabídnuto firmě Regionální agentura pro Střední 
Moravu. Obec Čehovice je členem tohoto uskupení a z jejího členství pro nás vyplývá 
výhoda 50% slevy na její zpracování a podání, což je pro obec finančně výhodné.  
 
HLASOVÁNÍ:  schváleno 7 hlasy 
 
14. ORGANIZA ČNÍ VĚCI 
1. Pan starosta pozval všechny seniory na tradiční akci, tentokrát to bude odpolední 

autobusový zájezd do Čech pod Kosířem, který se uskuteční v sobotu 2. září 2017. 
Odjezd od Obecního domu v Čehovicích ve 13.00hodin. Náplní zájezdu bude návštěva 
zámku s prohlídkou, návštěva muzea kočárů pana Obra a společný oběd v restauraci 
Mánes. 
Všichni senioři ještě obdrží osobní pozvánu na tuto akci, která je pro všechny 
účastníky zdarma. 

2. Další pozvánku uvedl jménem Sboru pro občanské záležitosti. Pozval všechny 
zájemce na autobusový zájezd na muzikálové představení Mýdlový princ, který se 
hraje v Brně v Bobycentru. Zájezd na toto představení se uskuteční v neděli 29. října 
2017 v 14.00 hodin. Autobus bude odjíždět z Čehovic od Obecního domu asi v 11. 00 
hodin, ještě bude upřesněno. Všichni zájemci se mohou přihlásit závazně v kanceláři 
obecního úřadu u paní hospodářky, p. Růžičkové. Cena vstupenky je 499 Kč, dopravu 
do Brna a zpět autobusem hradí obec.  
 

15. DISKUSE 
Byla otevřena diskuse. 
Ing.Jaroslav Špaček – požádal pana starostu a všechny přítomné, aby včas začali 
připravovat příspěvky z akcí, které proběhly, do dalšího vydání Čehovských listů a 
požádal je o jejich včasné dodávání v termínu 

      Odpověď - p. starosta Milan Smékal, p. Spáčilová Božena, p. Rostislav Svoboda –  
ujistili, že na nich již začnou pracovat, dodají i fotografie 
      Oznámení: p. Spáčilová Božena 
      - informovala, že na hřišti jsou v březovém hájku nebezpečně ulomené velké větve 
v korunách stromů– hrozí nebezpečí jejich pádu 
      Odpověď - p. starosta Milan Smékal – určitě dojde ihned k nápravě, jsou tam i dva 
zcela suché stromy 
     Oznámení: p. Jurová Jana -  bylo by třeba odstranit i růže zasahující do cyklostezky, 
hrozí také nebezpečí škrábnutí projíždějících  
      Odpověď - p. místostarostka Spáčilová Božena – ihned provede odstřižení 

 
16. USNESENÍ 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Program jednání 
2. Smlouvu o právu provést stavbu „Sportovní víceúčelové hřiště v obci Čehovice“ 
3. Bezúplatný převod stavební dokumentace a povolení na stavbu „Sportovní 

víceúčelové hřiště v obci Čehovice“  
4. Záměr obce prodat traktor Kolový ZKL Zetor 6718 za cenu 85 000 Kč 



5. Záměr obce prodat Felicii FUN 1,6 za cenu 10 000 Kč 
6. Záměr obce pronajmout sportovní plochu parc. č. 464 za roční nájem 100,- Kč 
7. Nájemní smlouvu na sportovní plochu parc.č. 464 mezi Obcí Čehovice a TJ Sokol 
Čehovice 

8. Investiční dotaci pro TJ Sokol Čehovice na stavbu „Sportovního víceúčelového hřiště 
v obci Čehovice“ ve výši 38% skutečných nákladů 

9. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ pro školní rok 2017/018 
10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti 

Olomouckého kraje mezi Obcí Čehovice a Olomouckým krajem 
11. Kupní smlouvu na prodej Kolového traktoru ZKL Zetor 6718 za cenu 85 000 Kč mezi 

Obcí Čehovice a Vladimírem Čaneckým, Hošťálkovy  
12. Kupní smlouvu na prodej automobilu Škoda Felicie FUN 1,6 za cenu 10 000 Kč mezi 

Obcí Čehovice a panem Rostislavem Svobodou, Čehovice 146 
13. Zadání pro zpracování a podání žádosti o poskytnutí dotace na vybudování stavby 

„Sportovní víceúčelové hřiště v obci Čehovice“ - firmu Regionální agentura pro 
Střední Moravu 
 

HLASOVÁNÍ:  schváleno 7 hlasy 

17. ZÁVĚR 
Všechny body schváleného programu byly naplněny, starosta tedy zakončil zasedání – 
poděkoval všem za účast, popřál příjemný zbytek večera a pozval na další zasedání  
dne 11. září 2017 od 19. hodin. 

 

        V Čehovicích 26. července 2017 

 

 ……………………….                           ………………………………… 
  Milan Smékal                                         Božena Spáčilová  
      starosta                                                  místostarosta    

 

 
Ověřovatelé zápisu:                                  Mgr. Tomáš Polák    ……………………………. 
 

Rostislav Svoboda …………………………… 
 

 
     
 
 
 


