
ZÁPIS č.3 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pondělí 10.června 2019 od 19.hodin 

v zasedací místnosti obecního domu.  

Přítomno 7 zastupitelů obce a 6 občanů. 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ 

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu,      

    schválení navrhovaného programu 

2. Kontrola úkolů 

3. Předložení závěrečného účtu obce za rok 2018 

4. Prodej pozemků par.č.492/2, 492/3, 492/4, 492/5 v k.ú. Čehovice 

5. Dotace na provoz prodejny Jednota Uherský Ostroh v Čehovicích 

6. Kompetence starosty obce k provádění rozpočtových opatření 

7. Návrh na rozdělení HV MŠ za rok 2018 

8. Schválení účetní závěrky MŠ Čehovice za rok 2018 

9. Žádost MŠ Čehovice o schválení čerpání finančních prostředků z rezervního fondu MŠ pro 

potřeby MŠ 

10. Schválení účetní závěrky Obce Čehovice 

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 

31.května.2019. Dále starosta konstatoval, že je přítomno 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 Jaroslava Špačka a paní Lenku Říhovou. 

Zapisovatelem zápisu jmenoval Markétu Skalkovou. 

 

HLASOVÁNÍ: schváleno 7 hlasy 

 

2. KONTROLA ÚKOLŮ 

 

Prvním úkolem pro pana starostu bylo zajistit mulčovací kůru do ulice ke hřbitovu, úkol byl 

k stanovenému datu splněn.  

Další úkoly-zajistit materiální stránku pro Dětskou olympiádu- pro starostu trvá – datum konání 

je 15.6.2019  

- připravit soutěže, a veškeré organizační záležitosti pro Dětskou olympiádu pro 

zastupitele také trvá – datum konání 15.6.2019 



 

 

3. PŘEDLOŽENÍ NÁVRHU ZÁVĚŘEČNÉHO ÚČTU OBCE za rok 2018 

 

Starosta začal informací, že závěrečný účet obce byl vyvěšen na úřední desce obce i elektronické 

úřední desce obce (www.cehovice.cz)  od 24.5.2019  do 10.6.2019 

             Závěrečný účet obsahuje : 

- plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2018 

- vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu – dotace přijaté i poskytnuté 

- zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 

- účetní závěrku ÚSC 

- účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace – PO MŠ Čehovice 

- hospodaření se sociálním fondem Obce Čehovice 

- hospodaření s FKSP v MŠ Čehovice 

- zprávu z interního auditu MŠ Čehovic 

 

Uvedl, že s celým obsahem závěrečného účtu obce se lze seznámit na webových stránkách 

obce: www.cehovice.cz v sekci-úřední deska, nebo přímo v kanceláři obce v úředních 

hodinách. 

Celkové příjmy za rok 2018 činily 11 475 570,84 Kč 

Celkové výdaje za rok 2018 činily 11 306 249,81 Kč 

Výsledek hospodaření běžného účetního období je: 

V hlavní činnosti                               1 825 450,55 Kč 

V hospodářské činnosti                      - 209 466,47 Kč 

                                                           1 615 984,08 Kč 

Obec poskytla zájmovým spolkům na činnost finanční dar ve výši: 10 000,- Kč 

Tělocvičná jednota Sokola Čehovice, SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů Čehovice, Spolek 

Rybáři Čehovice, Honební společenstvo Čehovice, Český zahrádkářský svaz Čehovice. 

Obec poskytla příspěvek na provozní náklady mateřské školy 210 tisíc Kč. 

Obec přijala účelovou dotaci na Volbu prezidenta republiky – 25 887,- Kč 

Vratka činila -  7 620,- Kč 

Neinvestiční dotaci na mzdové náklady pracovníků z úřadu práce: 

UZ 13 013       574 849,- Kč                  UZ 13 101           14 769,- Kč 

Čerpáno v poskytnuté výši. 

Účelovou neinvestiční dotaci na úhradu výdajů – volby do 1/3 senátu Parlamentu ČR a do 

zastupitelstva obcí – 45 000,- Kč 

Vratka                       13 845,- Kč 

Hospodaření obce bylo 23.května 2019 přezkoumáno Ing.Jaroslavou Moskalovou a Ing.Evou 

Rekovou se závěrem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

Starosta dal hlasovat o schválení Závěrečného účtu obce za rok 2018 - bez výhrad.  

 

HLASOVÁNÍ: schváleno 7 hlasy 

 

4. PRODEJ POZEMKŮ parc.č.492/2, 492/3. 492/4, 492/5 v k.ú. Čehovice 

 

Záměr obce o prodeji pozemků parc.č. 492/2, 492/3, 492/4, 492/5 v k.ú. Čehovice 

byl vyvěšen na úřední desce od 19.března 2019 a schválen 8.dubna 2019, Usnesením č.2/2019. 

Na obec bylo doručeno 5 žádostí o odkoupení pozemků. Žadatelé: Mgr.Simona Kutalová, Jiří 

Mlčoch, Natálie Poláková, Martin Chodil, Pavel Hloch. Po krátké diskusi dal starosta hlasovat o 

http://www.cehovice.cz/
http://www.cehovice.cz/


návrhu prodat pozemky paní Mgr.Simoně Kutalové, panu Jiřímu Mlčochovi, Martinu Chodilovi 

a Pavlu Hlochovi. 

 

HLASOVÁNÍ: 6 zastupitelů bylo pro, 1 se zdržel hlasování 

 

5. VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA NA DOTACI na úhradu ztráty prodejny Jednoty 

Uherský Ostroh. 

 

Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu zaslala žádost na obec,v níž požaduje uhrazení 

dlouhodobější ztráty prodejny provozované v Čehovicích. Finanční dotace by byla poskytnuta na 

pokrytí části mzdových nákladů, včetně zdravotního a sociálního pojištění zaměstnanců prodejny 

a nákladů na energie.  

Výše dotace byla vypočtena na 108 000,- Kč na rok.  

Ohledně poskytnutí bude uzavřena Veřejnoprávní smlouva o dotaci. První splátka ve výši 

54 000,- Kč bude provedena do 15.dnů od uzavření smlouvy a další splátky ve výši 9 000,- Kč 

vždy k 15.dni v měsíci počínaje měsícem červenec. Obec obdrží vyúčtování poskytnuté dotace 

formou strojově zpracovaného výkazu hospodaření, z něhož bude patrné použití dotace. 

V žádosti o dotaci bylo uvedeno, že pokud nedojde ze strany obce k úhradě ztráty, uvažuje 

vedení firmy o uzavření prodejny. 

Zastupitelé se dohodli po krátké diskusi na tom, že uzavření již jediné prodejny se základními 

potravinami v obci by nebylo kvůli požadavkům a potřebám občanů vhodné. Starosta ale od 

zastupitelů dostal úkol zjistit u ostatních starostů obcí Svazku obcí PV-venkov, jak oni postupují 

v případě obdržených žádostí o dotace od vedení Jednoty Uherský Ostroh.  

Termín – do 9.9.2019. 

Poté dal o uzavření veřejnoprávní smlouvy hlasovat. 

 

HLASOVÁNÍ: 6 hlasů pro, 1 hlas se zdržel 

 

 

6. KOMPETENCE STAROSTY K PROVÁDĚNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ 

 

Starosta navrhl zastupitelstvu obce, aby schválilo v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty 

obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: 

- do výše 1 000 000,- Kč na změnu jednotlivé položky rozpočtu v příjmech, 

výdajích i ve financování. 

Zastupitelstvo dále stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provedení 

rozpočtových opatření v období od posledního zasedání zastupitelstva obce v daném 

kalendářním roce do 31.12.daného kalendářního roku. Toto zmocnění se poprvé použije pro 

kalendářní rok 2019. 

Rozpočtová opatření prováděná starostou obce budou na nejbližším zasedání zastupitelstva obce 

předložena zastupitelstvu na vědomí se stručným odůvodněním podaným ústně. 

HLASOVÁNÍ: schváleno 7 hlasy 

 

 

 

 



 

7. NÁVRH NA ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU MŠ ČEHOVICE za  

rok 2018  

 

Starosta obce přednesl návrh na rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Čehovice za 

rok 2018, hospodářský výsledek – zisk - ve výši Kč: 3 555,76 bude převeden do rezervního 

fondu MŠ Čehovice – účet 413. 

 

HLASOVÁNÍ: schváleno 7 hlasy  

 

8. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY MATEŘSKÉ ŠKOLY ČEHOVICE za rok 2018 

 

 Podle zákona o obcích schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace zastupitelstvo obce. 

Účetní závěrka obce obsahuje:  Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2018, Rozvahu 

sestavenou k 31.12.2018, Přílohu sestavenou k 31.12.2018. Dále byla přiložena Inventarizační 

zpráva o provedení inventarizace k 31.12.2018 a Zápis č.2/2018 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.  

Hospodaření skončilo ziskem ve výši 3 555,76 Kč. 

  

HLASOVÁNÍ: schváleno 7 hlasy  

 

9. ŽÁDOST MŠ ČEHOVICE O SCHVÁLENÍ ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ  

    Z REZERVNÍHO FONDU MŠ pro potřeby MŠ 

 

Starosta předložil zastupitelům žádost ze dne 30.5.2019 předloženou ředitelkou MŠ o možnosti 

čerpání finančních prostředků z rezervního fondu MŠ. Prostředky budou využity na nákup 

nového nábytku jak do třídy, herny a do ředitelny. Také na vymalování chodeb a tříd MŠ, 

případně na nákup nových koberců. Fond vykazoval k 31.12.2018  

zůstatek ve výši:71 677,43 Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: schváleno 7 hlasy 

  

 

  10. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE ČEHOVICE za rok 2018  

 

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 31.12.2018, Rozvaha sestavenou k 31.12.2018,  Přílohu sestavenou k 31.12.2018. 

Dále byla přiložena Inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku k 31.12.2018 a 

Zápis č.2/2018 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.  

Hospodaření skončilo ziskem 1 615 984,08 Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: schváleno 7 hlasy  

 

 

 

 



11. ORGANIZAČNÍ VĚCI 

 

Starosta pozval přítomné na Dětskou olympiádu do Čehovic 15.června 2019 od 14.hodin na 

místní hřiště, a na Předhodové posezení s opékáním vepřových kyt na pátek 5.června 2019, také 

od 14.hodin na místním hřišti. 

 

 

12. DISKUSE 

 

Byla otevřena diskuse. 

První se do diskuse přihlásila ředitelka MŠ paní Božena Spáčilová, která stručně shrnula 

průběh právě končícího školního roku. Oznámila že k zápisu do školy se přihlásilo 11 dětí, 

z nichž 8 dětí bylo přijato a odchází z MŠ. Všechny děti které přišly k zápisu do MŠ, byla 

přijaty. Mezi dětmi jsou i děti ve věku 2 let a proto bude mít MŠ v příštím školním roce nárok 

čerpat dotaci na hrazení mzdových nákladů pro chůvu. Ve školce proběhl tradičně týden 

dětských radovánek a oslava dne dětí. Ukončení školního provozu je naplánováno 12.7.2019. 

Slavnostní rozloučení s předškoláky proběhne 28.6.2019. 

Starosta oznámil, že kvůli pracovnímu úrazu pana Miloše Kremly, zůstal na obci pouze jeden 

pracovník, který pravděpodobně nebude stíhat všechny požadavky na údržbu a sečení obce. 

Paní Lenka Říhová upozorňovala na nutnost ostříhání keřů u hlavní cesty kvůli přehlednosti a 

bezpečnosti. 

Pan Jaroslav Špaček navrhoval najmou přechodně na posečení obce firmu. Starosta odpověděl, 

že se pokusí zajistit pracovníky z jiných obcí. 

Paní Dana Čergelová se dotazovala kdo se stará o úsek od družstva po Uhrinovo, kdo je 

majitelem pozemků. Starosta odpovídal, že majiteli jsou pan Zbořílek a Zatloukal. 

Starosta poté hovořil o tom, že již byla zahájena výměna parket v tělocvičně v Kulturáku, 

desky pod parketami byly napadeny červotočem, k úspoře materiálu nedojde, zřejmě bude 

vyčerpán celý limit 430 tisíc korun. 

Pan Rostislav Svoboda pozval přítomné na hodové slavnosti do Skalky, kde také bude probíhat 

soutěž mezi malými hasiči, a té se zúčastní i zástupci čehovských hasičů. 

Diskuse byla poté uzavřena. 

 

13. USNESENÍ 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

      1) Program jednání 

2) Závěrečný účet obce za rok 2018 – bez výhrad 

3) Prodej pozemků žadatelům: Mlčoch Jiří, Mgr.Simona Kutalová,  

     Martin Chodil, Pavel Hloch 

4) Veřejnoprávní smlouvu o dotaci na úhradu ztráty prodejny Jednoty      

     Uherský Ostroh v Čehovicích z rozpočtu obce 

5) V souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích  

    (obecní zřízení) , ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty      

    obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření         

    v následujícím rozsahu: do výše 1 000 000 Kč na změnu jednotlivé 

    položky rozpočtu v příjmech, výdajích i ve financování, při které     

    dojde ke změně celkového objemu rozpočtu.  

6) Návrh na rozdělení HV MŠ Čehovice za rok 2018 



7) Účetní závěrku MŠ Čehovice za rok 2018 

8) Žádost MŠ Čehovice o schválení čerpání finančních prostředků  

     z rezervního fondu MŠ pro potřeby MŠ.    

9) Účetní závěrku Obce Čehovice za rok 2018   

Zastupitelstvo obce ukládá: 

- Starostovi - zjistit u ostatních obcí Svazku obcí PV-venkov, jak postupují v případě 

žádostí Jednoty Uherský Ostroh o doplatek ztrátového hospodaření – s termínem do 

9.9.2019 

Toto usnesení bylo schváleno. 

14. ZÁVĚR 

Na úplný závěr konstatoval starosta naplnění všech schválených bodu programu jednání. 

Poděkoval všem přítomným za jejich připomínky, dotazy i účast. Pozval všechny na další 

zasedání s datem 9.9.2019 od 19.hodin a zasedání zakončil. 

 

V Čehovicích 19.června 2019 

 

……………………………………                          ……………………………………….. 

     Milan Smékal                                                              Bc.Markéta Skalková 

        starosta                                                                            místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu:          Ing. Jaroslav Špaček       ……………………………………. 

 

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

 

 

 

 

 


