
ZÁPIS č.7/2017 
 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pondělí 11. prosince 2017 od  
18. hodin v zasedací místnosti obecního domu.  
Přítomno 6 zastupitelů, 1 občan. 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 
 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Smlouva č.1030039568/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

Obec Čehovice a E.ON Distribuce, a.s. – kabel NN, skřín SS100 
3. Návrh způsobu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu 
4. Veřejná vyhláška – Vydání Územního plánu Čehovice 
5. Plán rozpočtu na rok 2018 -MŠ Čehovice   
6. Jmenování inventarizační komise pro inventarizaci majetku k 31.12.2017 
7. Návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2018 
8. Plán práce zastupitelstva obce na rok 2018 
9. Smlouva o zřízení věcného břemene č.PV 014330046336/001 mezi Obcí Čehovice a 

E.ON Distribuce a.s. – kabelové vedení NN „Čehovice, DP Čížek  
10. Zadání výroby dřevěných stojanů na „Mapy“ 
11. Organizační věci 
12. Diskuse 
13. Usnesení 
14. 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, od 4.12.2017. Dále starosta konstatoval, že je přítomno 6 
zvolených členů zastupitelstva, omluvil nepřítomnost pana Rostislava Svobody. 
Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné dle § 92 odst.3 zákona o obcích. 
Předložil ke schválení návrh programu jednání.  

      Program byl schválen v navrhovaném znění.  
      Jako ověřovatele zápisu určil pana Mgr. Tomáše Poláka a slečnu ing.Petru 

Kremlovou.   Zapisovatelem zápisu jmenoval paní Boženu Spáčilovou.  
 

HLASOVÁNÍ:  schváleno 6 hlasy 
 

2. SMOUVA O ZŘÍZENÍ V ĚCNÉHO BŘEMENE č.1030039568/001 mezi Obcí 
Čehovice a E.ON Distribuce a.s. 

 
Pan starosta seznámil zastupitele se smlouvou o zřízení věcného břemene 
č.1060039568/001 mezi Obcí Čehovice smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  
a E. ON distribuce a.s. 
Jedná se o pozemek ve vlastnictví obce p.č.580 na které se má realizovat stavba 
s názvem “Čehovice, rozšíření DS NN, Coufal - kabel NN, skříň SS100, půjde o dva 
protlaky pod komunikací v uvedené lokalitě. Je stanovena jednorázová náhrada ve 
výši Kč: 6 100,- Kč 



 
HLASOVÁNÍ:  schváleno 6 hlasy 

 
 

3. NÁVRH VYHODNOCENÍ VÝSLEDKU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍ HO 
PLÁNU ČEHOVICE 

 
Pan starosta požádal zastupitele pana Tomáše Poláka, aby přítomné seznámil s plným 
zněním vyhodnocení výsledku projednání návrhu územního plánu Čehovice, které zaslal 
Magistrát města Prostějova - Odbor územního plánování a památkové péče, Oddělení 
územního plánování. V rámci veřejného projednání: 
GasNet, s.r.o. – žádné námitky. 
Občanka Čehovice – vyhodnocení k námitkám - návrh územního plánu je výsledkem 
projednání ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona a zohledňuje uplatněné 
oprávněné požadavky dotčených orgánů, organizací, podnikatelských subjektů i fyzických 
osob. 
Ministerstvo životního prostředí Olomouc – na vědomí, bez úprav. 
Krajský úřad Ol.kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – na vědomí. 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj – souhlasné 
stanovisko. 
Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí – na vědomí, bez úprav 
Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha  - na vědomí, bez úprav. 
Krajský úřad Ol.kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – na vědomí 
K návrhu územního plánu Čehovice nebyla uplatněny námitky. 
 
HLASOVÁNÍ:  schváleno 6 hlasy 
 

4. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – VYDÁNÍ ÚP ČEHOVICE  
 

Starosta navrhoval, aby Zastupitelstvo obce Čehovice  příslušné podle § 6 odst. 5 
písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu, ve znění 
pozdějších předpisů a za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti § 171,172, 173 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo formou opatření 
obecné povahy územní plán Čehovice. ÚP Čehovice je k nahlédnutí na Odboru 
územního plánování a památkové péče úřadu Magistrátu města Prostějova, oddělení 
územního plánování Prostějov, a na obecním úřadě v Čehovicích a na 
www.cehovice.cz – úřední deska. 
Proti OOP nelze podat opravný prostředek, a nabývá právní moci 15.dnem po 
vyvěšení – tj. 28.12.2017 

 
HLASOVÁNÍ:  schváleno 6 hlasy 
 

5. PLÁN ROZPOČTU NA ROK 2018 – MATEŘŠSKÁ ŠKOLA ČEHOVICE  
 

Paní Spáčilová seznámila přítomné zastupitele s podrobným návrhem rozpočtu na rok 
2018, poté předložila i střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020, dodala informaci 
že k nahlédnutí jsou zveřejněny na webu mateřské školy. 
 
HLASOVÁNÍ:  schváleno 6 hlasy 
 
 



 
6. JMENOVÁNÍ INVENTARIZA ČNÍ KOMISE k inventarizaci majetku k 31.12.2017 

 
Pan starosta jmenoval inventarizační komisi k provedení inventarizaci majetku  k 31. 12. 
2017. Předsedou inventarizační komise starosta Milan Smékal, členové Božena 
Spáčilová, ing.Petra Kremlová, Petra Růžičková, ing. Jaroslav Špaček. Inventury 
proběhnou 29. prosince 2017 od 9. 00 hodin.  
 

HLASOVÁNÍ:  schváleno 6 hlasy 
 

7. ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM  
 

Rozpočet obce Čehovice na rok 2018 nebude schválen před 1.lednem rozpočtového roku, a 
proto v souladu s ustanovením § 13 odst.2 písm. b) zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových  
pravidlech územních rozpočtu budou schválena pravidla rozpočtového provizoria. 

V období rozpočtového provizoria: 

- Rozpočtové příjmy v období rozpočtového provizoria budou inkasovány v souladu 
s platnými předpisy bez omezení a stanovení limitu  

- Měsíční rozpočtové výdaje v období rozpočtového provizoria budou čerpány 
maximálně ve výši 1/12 celkových výdajů předchozího účetního roku 

- Případné výdaje přesahující nejnutnější výdaje musí odsouhlasit zastupitelstvo obce 
- Příjmy a výdaje z období rozpočtového provizoria se po schválení řádného rozpočtu 

stanou příjmy a výdaji schváleného rozpočtu obce Čehovice na dané období 
Předpoklad: rozpočet obce na rok 2018 bude schválen nejpozději v březnu 2018 

HLASOVÁNÍ:  schváleno 6 hlasy 
 

8. PLÁN PRÁCE ZO NA ROK 2018 
 
Zastupitelé byli seznámeni s plánem práce ZO na rok 2018. Převzali harmonogram na rok 
2018.  
 
HLASOVÁNÍ:  schváleno 6 hlasy 
 

9. SMLOUVA O ZŘÍZENÍ V ĚCNÉHO BŘEMENE č.014330046336/001 mezi Obcí 
Čehovice a E.ON Distribuce a.s. 

 
Zastupitelům byla předložena smlouva o zřízení věcného břemene č. PV 0143 
0046336/001 mezi obcí Čehovice a E. ON Distribuce a.s..Předmět smlouvy- kabelové 
vedení NN „Čehovice, DP,Čížek“ - jde o přípojku pod hlavní silnicí od domu p. 
Olšínkové k objektu bývalé Dony, stanovena jednorázová náhrada – 500,- Kč. 
 
HLASOVÁNÍ:  schváleno 6 hlasy 
 

10. ZAKÁZKA VÝROBA D ŘEVĚNÝCH STOJANŮ 
 

Pro obnovení Naučné stezky bylo rozhodnuto o zadání zakázky na výrobu dřevěných 
stojanů pro „Mapy“. Na základě přeložené cenové nabídky byla zakázka zadána Střední 
řezbářské škole Tovačov. Celková cena bez dopravy, montáže na místo a kovových patek 
činí – 55.000,- Kč. 
 
HLASOVÁNÍ:  schváleno 6 hlasy 



 
 

11. ORGANIZA ČNI VĚCI  
 

Starosta seznámil zastupitele se zněním Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 sb. o 
navýšení odměn zastupitelům. Došlo k změnám i v možnostech udělování odměn 2x 
ročně, čerpání stravenek pro starostu apod.  
Navrhl, aby se odměny ponechaly v původní výši do konce volebního období, o nových 
platových podmínkách rozhodne nové zastupitelstvo po komunálních volbách roce 2018.  
 
HLASOVÁNÍ:  schváleno 6 hlasy 
 

12. DISKUZE  
 

Byla otevřena diskuse.  
   Informace p. ing. Jaroslav Špaček  

Pan Špaček požádal zástupce organizací, zastupitele a občany, aby pro připravované 
vydání Čehovských listů v prosinci před Vánocemi dodali do 12. 12. své příspěvky, 
aby se stihlo jejich bezproblémové vydání do Vánoc.   

Nebyly žádné další dotazy, ani návrhy diskuze proto byla ukončena.  
 

13. USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

1. Program jednání 
2. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1030039568/001 mezi Obcí Čehovice a E.ON 

Distribuce a.s. – předmět smlouvy -„Čehovice, kabel NN,skřín SS100, Coufal“, 
úplata 6 100,- Kč 

3. Návrh způsobu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu : 
K návrhu územního plánu Čehovice nebyly uplatněny námitky 

4. Podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
úřadu, ve znění pozdějších předpisů a za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a 
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti § 171,172, 173 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává formou 
opatření obecné povahy územní plán Čehovice 

5. Plán rozpočtu MŠ Čehovice: Návrh rozpočtu na rok 2018, Střednědobý rozpočtový 
výhled na období 2019 – 2020. 

6. Jmenování inventarizační komise pro inventarizaci majetku k 31.12.2017 ve složení: 
předseda Milan Smékal, členové Božena Spáčilová, Petra Růžičková, ing. Petra 
Kremlová, ing. Jaroslav Špaček  

7. Pravidla rozpočtového provizoria - měsíční rozpočtové výdaje v období rozpočtového 
provizoria budou čerpány maximálně ve výši 1/12 celkových výdajů předchozího 
účetního roku 

8. Plán práce na rok 2018 

9. Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV 014330046336/001 mezi Obcí Čehovice a  
 E.ON Distribuce a.s. – kabelové vedení NN „Čehovice, DP Čížek“ – úplata 500,- Kč 

10.  Zhotovitele dřevěných stojanů na „Mapy“ - Střední škola řezbářská Tovačov 
 
 
 
 



 
 
 

 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:  
 
1/ Přílohu k nařízení vlády č.318/2017 Sb. o výši odměn uvolněných členů zastupitelstev a 
maximální výši odměn neuvolněných členů zastupitelstev  
 
Toto usnesení bylo jednohlasně schváleno. 
 
HLASOVÁNÍ:  schváleno 6 hlasy 

 
14. ZÁVĚR 

 
Všechny body schváleného programu byly naplněny, starosta tedy zakončil zasedání – 
poděkoval všem za účast, popřál příjemný zbytek večera, pěkné prožití svátků vánočních 
a pozval na další zasedání až v novém roce 2018 dne 12. února 2018 od 18. hodin. 

V Čehovicích 15. prosince 2017 
 

 
 

……………………………                           ………………………………… 
Milan Smékal                                         Božena Spáčilová 

starosta                                                  místostarosta 
 
 
 

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

Ing. Petra Kremlová …………………………… 
 


