ZÁPIS č.2/2019
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pondělí 8.dubna 2019 od
19. hodin v zasedací místnosti obecního domu.
Přítomno 7 zastupitelů a 15 občanů.
PROGRAM JEDNÁNÍ:
Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu
Kontrola úkolů
Projednání hospodaření obce za rok 2018
Záměr obce prodat pozemky par.č.492/2, 492/3, 492/4, 492/5 v k.ú. Čehovice
Veřejnoprávní smlouvu o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku
projednávání přestupků mezi Obcí Čehovice a Statutárním městem Prostějov
6. Výběr zhotovitele na zakázku výměny parket v Kulturáku
7. Řád veřejného pohřebiště obce Čehovice
8. Organizační věci
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.

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
1.dubna.2019. Dále starosta konstatoval, že je přítomno všech 7 zvolených členů
zastupitelstva. 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 Rostislava Svobodu a Pavla Kunerta.
Zapisovatelem zápisu jmenoval paní Markétu Skalkovou.
HLASOVÁNÍ: schváleno 7 hlasy
2. KONTROLA ÚKOLŮ
Žádné úkoly s termínem plnění k dnešnímu datu nebyly uloženy.
3. PROJEDNÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE za rok 2018
Starosta seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce za rok 2018.
Dle výkazu zisku a ztráty k 31.12.2018
Obec od září provozovala i hospodářskou činnost.

Výnosy celkem

hlavní činnost
11 071 388,76 Kč

hospodářská činnost
551 984,00 Kč

Náklady celkem

9 245 938,43 Kč

761 450,47 Kč

Výsledek hospodaření
Po zdanění

2 073 970,55 Kč
1 825 450,55 Kč

- 209 466,47 Kč

Výsledek hospodaření

1 615 984,08 Kč

Zastupitelstvo obce vzalo tuto zprávu o hospodaření obce za rok 2018 na vědomí.
4. ZÁMĚR OBCE PRODAT POZEMKY
Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení záměr obce o prodeji pozemků par.č.492/2,
492/3, 492/4, 492/5 – za cenu 800,- Kč za m2 s DPH. Pozemky jsou uvedené na listu vlastnictví
č.1
Záměr obce byl vyvěšen na úřední desce od 19.března 2019
Starosta dal o schválení záměru hlasovat
HLASOVÁNÍ: schváleno 7 hlasy
5. VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTOVÁNÍ VÝKONU PŘENESENÉ
PŮSOBNOSTI NA ÚSEKU PŘESTUPKOVÉ AGENDY.
V tomto bodě programu předložil starosta ke schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o
zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy, na základě které bude
výkon této agendy dohodou zúčastněných přenesen na příslušný orgán města Prostějova na dobu
neurčitou. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec ze svého rozpočtu
Městu Prostějovu paušální roční příspěvek ve výši 8% z příspěvku na výkon státní správy. Po
zaslání žádosti na Krajský úřad Olomouckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením
Veřejnoprávní smlouvy bude smlouva mezi Obcí Čehovice a Statutárním městem Prostějov
uzavřena.
HLASOVÁNÍ: schváleno 7 hlasy
6. VÝBĚR ZHOTOVITELE – ZAKÁZKA NA VÝMĚNU PARKET V KULTURÁKU
Starosta připomenul, že o tom že v Kulturáku je v tělocvičně stav parket již hodně nevyhovující
sportovním aktivitám. Čekalo se zda bude finanční situace obecního rozpočtu taková, aby bylo
možné objednat a provést montáž nových parket, v případě potřeby i nového roštu, který je pod
parketami. Proto také požádal tři firmy o zaslání cenové nabídky. Došly nabídky dvě.
Firma MAPETO podlahy s.r.o. – cenová nabídky
Rudolf Chytil – broušení, lakování parket

- cenová nabídka . 438 177,- Kč
- cenová nabídka 416 160,- Kč

Zastupitelům navrhoval, hlasovat pro firmu pana Rudolfa Chytila.
HLASOVÁNÍ : schváleno 7 hlasy

7. ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBCE ČEHOVICE
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje upozorňoval začátkem roku
na novelu zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, která nabyla
účinnosti dnem 1.9.2017. Přechodné ustanovení tohoto zákona v bodě 9 uvádí, že změny řádu
pohřebiště je provozovatel pohřebiště povinen uvést ho do souladu se zákonem do 3 let ode dne
nabytí účinnosti zákona. K novému návrhu Řádu veřejného pohřebiště je nutné zaslat i
stanovisko hygienické stanice k tlecí době a výsledek hydrogeologického průzkumu, z něhož je
patrno, že pozemek je způsobu pohřbívání vhodný.
Dne 17.1.2019 vydala Krajský hygienická stanice Olomouckého kraje „Souhlasné stanovisko se
stanovením tlecí doby pro veřejné pohřebiště v obci Čehovice v délce 10 let“.
Hydrogeologický průzkum pro pohřebiště zpracovala Ing.Václava Kadlecová v roce 2002.
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení stavebního řádu,
dne 1.3.2019 vydal „Souhlas k provozování veřejného pohřebiště obce Čehovice na pozemku
parc.č.477 v k.ú.Čehovice.
Schválil také návrh Řádu veřejného pohřebiště, který byl zaslán.
Starosta proto dal o návrhu a jeho uvedení v platnost hlasovat.
HLASOVÁNÍ: schváleno 7 hlasy
8. ORGANIZAČNÍ VĚCI
Starosta připomenul, že tradice organizace Sportovní dětské olympiády v rámci Svazku obcí,
připadá letos na Čehovice. Zastupitelé dali starostovi úkol zajistit materiální a organizační
stránku akce před jejím zahájením, připadá na sobotu 15.června 2019 - s termínem do
14.června 2019.
Starosta dal všem zbývajícím zastupitelům za úkol, aby zajistili zdárný průběh akce v den
konání, aby byly připraveny soutěže, jejich hodnocení, obsluha a příprava pohoštění –
s termínem do 14.června 2019
Markétu Skalkovou určili zastupitelé jako koordinátorku této sportovní akce.
Poté zastupitelé požádali starostu, aby do konce měsíce dubna zajistil dostatek mulčovací kůry
do záhonků, které jsou v uličce ke hřbitovu.
Poté byla otevřena diskuse.
9. DISKUSE
p.Svododa Rostislav ml. - Za SDH by chtěl všechny pozvat na okrskovou hasičskou soutěž,
která bude 26.5.2019 opět v Čehovicích.
p. Říhová Lenka – pozvala přítomné na „Dětský den“, který bude 2.6.2019, program- dětské
divadelní představení a budou připravené i zábavné soutěže pro děti.
p. Spáčilová Božena - upozorňovala, že reklama visící na zábradlí u hospody zavazí ve
výhledu řidičům automobilů
- upozornila i na společný plot Mateřské školy a rodiny Košuličových, bylo by potřeba ho
opravit nebo postavit zeď
Starosta- odpověděl, že tuto opravu již déle také zvažuje
p. Horák Jan se dotazoval, jak bude obec reagovat na článek v novinách týkající se mokřadů.

Starosta odpověděl, že nijak, nedá se upravit tok potůčku, pokud voda bude, tak bude, pokud
ne, tak ne. Tůňky se nezanesou.
p. Divácká Eva - kdy budou ovečky ze zahrady převezeny do elektráren?
Starosta- až pan Šulák, který chovu ovcí rozumí, uzná za vhodné.
p. Divácká Eva - Ovečky spásají nejenom trávu, ale i větvičky stromů, mezi kterými jsou i staré
a na výstavách dobře hodnocené odrůdy. Zahrádkáři nevěděli, že tam ovce budou. Další dotaz:
kde budou ovce přezimovávat ?
p. Divácká Eva - jestli bude uklizená a připravená moštárna na měsíc červenec, aby mohli
zahrádkáři zahájit moštování
Starosta odpověděl postupně na položené dotazy- jestli ovce budou ničit stromy, půjdou na
rožeň. Moštárna bude na měsíc červenec připravena.
p. Divácký Zdeněk - ovce budou určitě okousávat stromy až do 1,8 m.
Starosta znovu připomenul, že máme zkušeného člověka co se týká chovu ovcí, ale pokud se
prokáže, že ovce pokousaly strom, půjdou pryč.
p. Pur Jan - na výroční schůzi se dohodli zahrádkáři na tom, že se budou stromy kácet. Stromy
k pokácení byly označeny už na podzim.
Starosta - lidi se na vesnici se zajímali i o to, co se stalo se dřevem
p. Pur Jan – zastupitelstvo obce by mělo chodit na schůze.
Starosta – žádnou pozvánku jsem nedostal, paní Skalkové bylo řečeno při předávání obecního
domu, ale nemohla se účastnit.
P. Divácká Eva - když byla na obci hlásit pronájem obecního domu ale nikdo tam nebyl, hodila
pozvánku do schránky.
Starosta odpověděl, že pronájem ob.domu byl řešen po telefonu, a ještě se nám nestalo, že by se
něco vytratilo z poštovní schránky, asi je to tedy poprvé.
Starosta položil směrem k zahrádkářům dotaz, zda má cenu vysazovat nové stromky skrz
uvažovaný částečný prodej pozemku obecní zahrady, dvě třetiny pozemku zůstanou.
p. Svoboda Rostislav st.se dotazoval, jestli obec bude dělat nějaké kroky k opravě hlavní silnice
na mostě.
Starosta navrhl sepsat petici od občanů, kvůli nepřiměřenému hluku.
p. Pur Jan - co se bude dít s dírou na mostě (směrem k čističce)
Starosta navrhoval, že pošle obecního pracovníka - je možné díru zasypat.
p. Svoboda Rostislav st. přemítal, že zasypat se to asi nehodí
Starosta uvažoval zda by se tak nezvedla voda, vodu má na starosti Povodí Moravy.
p. Spáčilová sdělila, že viděla 6 cizích dětí v hliníku, které se chovali značně nevhodně. Ničili
houpací hnízdo, navrhla úpravu provozního řádu na dětském hřišti
Starosta - s nevhodně chovajícími se dětmi na hřišti se nic moc dělat bohužel nedá.
p. Spáčilová - upozorňovala na ošklivou a špinavou autobusovou zastávku v obci
Starosta přislíbil, že tam v nejkratším možném termínu pošle obecní pracovníky- ale je to
trochu marný boj. Stejně jako to, že i po opakovaných upozorněních občané stále nedodržují
pravidla obecně závazné vyhlášky a stojí svými automobily na obecních trávnících.
p. Knaus upozorňoval na rozbité světlo veřejného osvětlení u Purového.
Starosta - je potřeba to nahlásit, aby se to mohlo začít řešit.
Diskuse byla poté ukončena.

10. USNESENÍ
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program jednání
2. Záměr obce prodat pozemky par.č. 492/2, 492/3, 492/4, 492/5 cena 800,- Kč za m2 s DPH
3. Veřejnoprávní smlouvu o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku
projednávání přestupků mezi Obcí Čehovice a Statutárním městem Prostějov
4. Firmu Rudolf Chytil - broušení, lakování parket – jako zhotovitele zakázky na
výměnu parket v Kulturáku – cenová nabídka ve výši: 416 160,- Kč
5. Řád veřejného pohřebiště obce Čehovice
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi - zajistit mulčovací kůru do ulice ke hřbitovu – s termínem do konce měsíce
dubna
2. Starostovi – zajistit materiální stránku Sportovní dětské olympiády konané v Čehovicích
15.6.2019 – s termínem do 14.června 2019
3. Zastupitelům obce - Markétě Skalkové, Lence Říhové, Jaroslavu Špačkovi, Rostislavu
Svobodovi, Miloši Mlčochovi a Pavlu Kunertovi – připravit soutěže, a veškeré organizační
záležitosti pro Sportovní dětskou olympiádu v Čehovicích - s termínem do 14.června 2019
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Hospodaření obce Čehovice za rok 2018
2. Stanovení Markéty Skalkové jako koordinátorky Sportovní dětské olympiády
v Čehovicích 15.června 2019
Toto usnesení bylo jednohlasně schváleno.
11. ZÁVĚR
Starosta poděkoval všem za účast, diskusní příspěvky, popřál krásný zbytek večera, příjemné
prožití blížících se velikonočních svátků, pozval na další zasedání zastupitelstva obce dne
10.června od 19.hodin a dnešní zasedání ukončil.
V Čehovicích 12.dubna

--------------------------------------Milana Smékal
starosta

Ověřovatelé zápisu:

------------------------------------------------Bc.Markéta Skalková
místostarosta

Rostislav Svoboda …………………………….
Pavel Kunert

…………………………….

