ZÁPIS č.2 /2018
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pondělí 16. dubna 2018
v 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního domu. Přítomno šest zastupitelů a pět občanů.

1. PROGRAM JEDNÁNÍ
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola úkolů
3. Projednání hospodaření obce za rok 2017
4. Schválení účetní závěrky Obce Čehovice za rok 2017
5. Schválení účetní závěrky Mateřské školy Čehovice za rok 2017
6. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Čehovice za rok 2017
7. Žádost o koupi pozemku parc.č.392 – manželé Vendula a Rostislav Svobodovi
8. Výběrové řízení na zhotovitele akce „Stavební úpravy místní komunikace ke
Sv.Floriánu“
9. Revokace Usnesení zastupitelstva obce č.1/2018 v bodě č.4
10. Volba pověřence – Nařízení GDPR
11. Žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce po Tělocvičnou jednotu Sokol
Čehovice
12. Organizační věci
13. Diskuse
14. Usnesení
15. Závěr

1. ZAHÁJENÍ
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce přivítáním všech přítomných zastupitelů i
občanů. Konstatoval, že zasedání bylo řádně schváleno 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
ods.1 zákona o obcích byla na úřední desce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, současně byly zveřejněna na elektronické úřední desce od 9.dubna 2018. Poté
starosta konstatoval, že je přítomno 6 zvolených členů zastupitelstva obce, omluvil
nepřítomnost paní Boženy Spáčilové. Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné dle §
92 odst.3 zákona o obcích. Předložil ke schválení návrh programu jednání. Program byl
schválen v navrhovaném znění.
Zapisovatelem jmenoval pana Mgr.Tomáše Poláka, ověřovateli zápisu byli určeni
Ing.Petra Kremlová a Rostislav Svoboda.

2. KONTROLA ÚKOLŮ
Starosta konstatoval, že pokračuje úkol pro Aleše Poláka – tvorba tabulí pro naučnou
stezku. Trvá spolupráce s Miroslavem Čmelou. Na konci dubna budou vyrobeny stojany,
předpokládaná instalace je konec června.

3. PROJEDNÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2017
V tomto bodě programu předložil starosta zastupitelům i občanům zkrácený přehled
hospodaření obce za rok 2017, byly vyčísleny příjmy a výdaje obce za jednotlivé rozpočtové
oddíly, vyčíslena aktiva a pasiva dle rozvahy k 31.12.2017. Obec Čehovice hospodařila v roce
2017 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 2 059 299,37 Kč. Závěrečný účet
hospodaření obce za rok 2017 bude předložen na dalším zasedání zastupitelstva obce.
4. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE ČEHOVICE za rok 2017
Podle zákona o obcích schvaluje účetní závěrku obce zastupitelstvo obce.
Účetní závěrka obce obsahuje:
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC – Fin 2-12 M
- Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2017
- Rozvaha sestavená k 31.12.2017
- Příloha sestavená k 31.12.2017
Dále byla přiložena Inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku k 31.12.2017 a
Zápis č.2/2017 z kontroly provedené na základě zákona č.320/2001 Sb.
Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
HLASOVÁNÍ: schváleno 6 hlasy
5. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY MATEŘSKÉ ŠKOLY ČEHOVICE za rok 2017
Podle zákona o obcích schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace zastupitelstvo obce.
Účetní závěrka obce obsahuje:
- Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2017
- Rozvaha sestavená k 31.12.2017
- Příloha sestavená k 31.12.2017
Dále byla přiložena Inventarizační zpráva o provedení inventarizace k 31.12.2017 a Zápis
č.2/2017 z kontroly provedené na základě zákona č.320/2001 Sb.
Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
HLASOVÁNÍ: schváleno 6 hlasy

6. NÁVRH NA ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU MŠ ČEHOVICE za
rok 2017
Starosta obce přednesl návrh na rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Čehovice
za rok 2017, hospodářský výsledek – zisk - ve výši Kč: 16 614,49 bude převeden do
rezervního fondu MŠ Čehovice.

HLASOVÁNÍ: schváleno 6 hlasy

7. ŽÁDOST O KOUPI POZEMKU par.č.392 – manželé Vendula a Rostislav
SVOBODOVI
Starosta obce předložil zastupitelům žádost, kterou podali manželé Vendula a Rostislav
Svobodovi, jedná se o odkoupení pozemku parc. č. 392 (LV 1 – katastr obce Čehovice131m2). Jelikož přes uvedený pozemek prochází obecní kanalizace, starosta zjistí stav a
informace

předloží

na

příštím

zasedání

zastupitelstva

obce,

poté

dojde

ke

konečnému rozhodnutí.

8. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE AKCE „Stavební úpravy místní
komunikace ke sv. Floriánu“
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s cenovými nabídkami, které v daném termínu
došly. Osloveny byly tři stavební firmy: Skanska a.s. Praha, Opluštil-stavby s.r.o. Olomouc, a
Spro stavby, obchod, dopravu a služby s.r.o., Olomouc. Nejnižší nabídku ve výši: 2 478 130
Kč bez DPH podala firma Spro stavby, obchod, dopravu a služby s. r. o.,Olomouc.
Zpracování žádosti o poskytnutí příspěvku v rámci výzvy z IROP, zpracování dokumentace
pro stavební povolení dle vyhlášky č.146/2008 Sb. v rozsahu projektové dokumentace i
výběrové řízení provedla Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy. Starosta dal o
schválení firmy Spro stavby, obchod, dopravu a služby s.r.o Olomouc jako zhotovitele
uvedené akce hlasovat.
HLASOVÁNÍ: schváleno 6 hlasy.

9. REVOKACE USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č.1/2018 v bodě 4
Starosta připomenul fakt, že na zasedání zastupitelstva obce dne 12.února 2018 byl do funkce
pověřence pro ochranu osobních údajů schválen pan Karel Kavička.
Starosta dále informoval o stanovisku pana Karla Kavičky, který se funkce pověřence pro
Nařízení GDPR zřekl. Starosta tedy dal o revokaci bodu č.4 v Usnesení č.1/2018 hlasovat
HLASOVÁNÍ: schváleno 6 hlasy

10. VOLBA POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Starosta obce navrhl na uvolněné místo pověřence Nařízení GDPR pana Bc. Radka Kubíčka
MBM, který je expertem na ochranu osobních dat, pracuje pro firmu 2K Consulting.s.r.o.
Olomouc. Tato firma obci již zpracovala Audit ochrany osobních údajů a stavu IT systémů ve
vztahu k nařízení Evropského parlamentu a rady EU a o ochraně fyzických osob v souvislosti

se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů („Nařízení GDPR“) pro Obec
Čehovice i Mateřskou školu Čehovice.
HLASOVÁNÍ: schváleno 6 hlasy¨

11. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO DARU Z ROZPOČTU OBCE
pro Tělocvičnou Jednotu Sokol Čehovice
Starosta objasnil zastupitelům, důvod žádosti, kterou podala Tělocvičná jednota Sokola
Čehovice o finanční dar na úhradu nákladů ve výši Kč: 85 055,- . Tyto náklady schválilo
zastupitelstvo obce na zasedání ZO dne 26.7.2017 jako „bezúplatný převod: projektové
dokumentace a inženýrské činnosti – 55 055,- Kč, a správní poplatek za stavební povolení:
30 000,- Kč, Tělocvičné jednotě Sokola Čehovice. Z hlediska správně vedené evidence všech
nákladů na zhotovení Sportovního víceúčelového hřiště šlo o ne zcela vhodný postup, tyto
náklady by se do celkové hodnoty hřiště nepromítly. Proto bude tato finanční částka na
základě žádosti Tělocvičné jednotě převedena a následně Obec bude tyto náklady Tělocvičné
jednotě fakturovat, a ta je uhradí zpět. (Náklady byly z rozpočtu obce uhrazeny v roce 2017)
Starosta dal o schválení žádosti hlasovat¨
HLASOVÁNÍ: schváleno 6 hlasy

12. DISKUSE
Do diskuse se jako první přihlásil pan Rostislav Svoboda, pozval přítomné na okrskovou
soutěž v požárním sportu v termínu 3. června 2018, která se letos bude konat v Čehovicích.
Starosta poté ještě v diskusi informoval o zahájení stavby víceúčelového hřiště v termínu po
hodových slavnostech.
Další informaci podal o záměru prodat 3 pozemky v lokalitě hliník jako stavební
pozemky. Ještě před tímto záměrem ale navrhoval provedení geologického průzkumu, aby
se vyloučila případná nevhodnost výstavby rodinných domů v této lokalitě.
Diskuse byla poté ukončena.

13. USNESENÍ
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Program jednání
2) Účetní závěrku Obce Čehovice k 31.12.2017
3) Účetní závěrku Mateřské školy Čehovice za rok 2017
3) Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Čehovice za rok 2017

4) Firmu Spro stavby, obchod, dopravu a služby s.r.o. Olomouc jako zhotovitele stavby „ Stavební úpravy místní komunikace ke sv.Floriánu“
5) Revokaci Usnesení zastupitelstva obce č.1/2018 v bodě 4
6) Pana Radka Kubíčka do funkce pověřence pro ochranu osobních údajů
(Nařízení GDPR)
7) Žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce pro Tělocvičnou jednotu
Sokol Čehovice ve výši 85 055,- Kč – výdaje na Sportovní víceúčelové hřiště

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Hospodaření obce za rok 2017

Toto usnesení bylo jednohlasně schváleno.

11. ZÁVĚR
Závěrem pan starosta poděkoval přítomným za účast, popřál hezký zbytek večera a pozval
na další zasedání 11. června 2018 od 19.00 hodin.

V Čehovicích 19. dubna 2018

………………………………
Milan Smékal, starosta

Ověřovatelé zápisu:

Ing.Petra Kremlová

…………………………….

Rostislav Svoboda

……….…………………….

