
ZÁPIS č.1/2019 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pondělí 4. února 2019 od  

18. hodin v zasedací místnosti obecního domu.  

Přítomno 6 zastupitelů a 5 občanů. 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ:   

 

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

2. Kontrola úkolů 

3. Zpráva o inventarizaci majetku obce k 31.12.2018 

4. Návrh rozpočtu na rok 2019 

5. Smlouva o zřízení věcného břemene č.PV-014330051722/001  o smlouvě budoucí na 

zřízení věcného břemene mezi Obcí Čehovice a E.ON Distribuce, a.s. 

6. Organizační věci 

7. Diskuse 

8. Usnesení 

9. 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 25.ledna.2019. Dále starosta konstatoval, že je přítomno 6 zvolených členů 

zastupitelstva, omluvil ze zdravotních důvodů nepřítomnost paní Markéty Skalkové. 

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 Jaroslava Špačka a paní Lenku Říhovou. 

Zapisovatelem zápisu jmenoval pana Miloše Mlčocha. 

 

HLASOVÁNÍ: schváleno 6 hlasy 

 

2. KONTROLA ÚKOLŮ 

 

Úkoly z minulého období nebyly uloženy. 

 

3.  ZPRÁVA O INVENTARIZACI MAJETKU OBCE k 31.12.2018 

 

Pan starosta seznámil zastupitelstvo obce a přítomnou veřejnost s inventarizací obecního 

majetku k datu 31.12.2018. Inventarizace hmotného majetku byla provedena fyzickým 

zjištěním dne 4.ledna 2019 jmenovanou inventarizační komisí ve složení : Milan Smékal, 

Jaroslav Špaček, Markéta Skalková, Rostislav Svoboda, dokladovou inventarizaci provedla 

účetní obce – Petra Růžičková. Inventarizační zpráva, komentář k inventarizační zprávě, 

jednotlivé inventurní soupisy, vyřazovací a zařazovací protokoly a veškeré doklady 

k inventarizaci jsou uloženy na obecním úřadě. Nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly, 

skutečný stav majetku odpovídá účetnímu stavu. 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o inventarizaci obecního majetku.  

 

 



 

4. NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2019 

 

Starosta zastupitele seznámil s celým návrhem rozpočtu obce jak v příjmových, výdajových i 

položkách financování po jednotlivých položkách a paragrafech. 

Rozpočet byl vyvěšen na úřední desce od 18.ledna 2019. 

 

NÁVRH ROZPOČTU:  

 

PŘÍJMY : 13 666 000,-    z toho : daňové příjmy            7 695 500,- Kč 

                                                        nedaňové příjmy        3 298 600,- Kč 

                                                        kapitálové příjmy       2 560 000,- Kč 

                                                        přijaté dotace                 111 900,- Kč 

 

VÝDAJE: 12 384 000,-    z toho:  běžné výdaje              9 094 000,- Kč 

                                                       kapitálové výdaje       3 290 000,- Kč 

FINANCOVÁNÍ: 1 282 000,- Kč . Jedná se opět o vyrovnaný rozpočet. 

 

Žádné námitky z řad zastupitelů nebyly vzneseny, žádná doplnění nebyla navržena, proto dal 

starosta o schválení uvedeného návrhu rozpočtu hlasovat. 

 

HLASOVÁNÍ: schváleno 6 hlasy. 

 

5. SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE č.PV-014330051722/001 

 

Ke schválení byla předložena Smlouva o zřízení věcného břemene č.:.PV-014330051722/001 

mezi Obcí Čehovice („povinná“)  a E.ON Distribuce, a.s. („oprávněná“)  – předmět smlouvy 

„Čehovice, rozšíření DS NN, Coufal“ – kabelové vedení NN – pozemek par.č. 580 v k.ú 

Čehovice. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je sjednána ve výši 6 100,- Kč. 

Starosta dal o schválení smlouvy hlasovat. 

 

HLASOVÁNÍ: schváleno 6 hlasy. 

 

6. ORGANIZAČNÍ VĚCI 

 

Starosta stručně pohovořil o setkání při příležitosti vydání knihy „Jano Köhler“, které se 

konalo ve Slavnostní dvoraně arcibiskupské rezidence v Olomouci. Pozvánku obdržel od pana 

Karla Kavičky, který se na vydání knihy podílel. Knihu požehnal arcibiskup Mons.Jan 

Graubner. 

Poté byla otevřena diskuse. 

 

7. DISKUSE 

 

Paní Lenka Říhová se dotazovala jak to vypadá s požadavkem Jednoty Uherský Brod o 

dotování místní prodejny. Starosta odpověděl, že zatím byla obci zaslána uzávěrka dvou 

posledních měsíců prodejny a čeká se na další vývoj, dodal že doufá že prodejna bude plně 

prosperovat a žádné dotace z obecního rozpočtu nebudou potřeba. 

Pan Jaroslav Soukup se dotazoval kdo je vlastníkem prodejny a pozemku za prodejnou. 

Starosta odpověděl, že budova je majetkem Jednoty Uherského Ostrohu, zahrada za 

prodejnou je vlastnictvím obce, dvůr částečně obou uvedených vlastníku, proto byla podána 

žádost aby byla část dvora obci prodána. 

Pan Miloš Mlčoch navrhoval, že by vedl kroužek pro mladé stolní tenisty a také navrhoval 

uspořádání besedy o knihách, přislíbil i zajištění nějakého zajímavého hosta na tuto besedu. 

Starosta poděkoval za projevenou iniciativu. 



Paní Dana Čergelová poděkovala touto cestou hasičům, kteří se podíleli na přípravě ledové 

plochy pro zájemce o bruslení. Padl i dotaz jaká je dosavadní spokojenost s využíváním 

víceúčelového hřiště. Starosta odpovídal, že na to že je zimní období je návštěvnost hřiště 

více než uspokojivá. Očekává se samozřejmě daleko větší zájem jakmile bude příznivější 

počasí pro provozování sportovního vyžití kvůli kterému bylo hřiště zbudováno. 

Pan Jaroslav Soukup se dotazoval zda obec ještě bude zaměstnávat pracovníky z úřadu 

práce. Starosta odpověděl že situace je nyní taková, že z úřadu práce máme nárok pouze na 1 

pracovníka, žádost je samozřejmě podaná, čeká se na uchazeče. I tak se ale uvažuje o 

vytvoření pracovního místa, alespoň pro jednu ženu – na okopávání záhonů a úklid po obci, 

která by byla hrazena z prostředků obce. 

Další diskusní příspěvky již nebyly, diskuse byla ukončena. 

 

 

8. USNESENÍ 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

1. Program jednání 

2. Zprávu o inventarizaci majetku obce k 31.12.2018 

3. Rozpočet obce na rok 2019 

4. Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330051722/001 mezi Obcí Čehovice a 

E.ON. Distribuce a.s. – „Čehovice, rozšíření DS NN, Coufal“ 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

1. Zprávu o inventarizaci majetku obce k 31.12.2018 

 

Toto usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

 

9. ZÁVĚR  

 

Na úplný závěr starosta konstatoval naplnění všech bodů schváleného programu, poděkoval 

všem za účast, diskusní příspěvky. Přidal pozvánku na zasedání s datem 15.dubna 2019 od 

19.hodin a zasedání ukončil. 

 

V Čehovicích 13.dubna 2019 

 

 

 

………………………………………. 

 

    Milan Smékal – starosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

              Ing.Jaroslav Špaček   ………………………………….. 

 

                                    Lenka Říhová            ………………………………….. 

 

 


