ZÁPIS č.4/2019
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pondělí 9.září 2019 od
18. hodin v zasedací místnosti obecního domu.
Přítomno 6 zastupitelů a 5 občanů.
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu
Kontrola úkolů
Revokace usnesení č.3/2019 v bodě 3, odstoupení o odkoupení pozemku
Diskuse
Usnesení
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 30.srpna
2019. Dále starosta konstatoval, že je přítomno 6 zvolených členů zastupitelstva, omluvil
nepřítomnost pana Miloše Mlčocha. 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 Ing. Jaroslava Špačka a pan Rostislava Svobodu.
Zapisovatelem zápisu jmenoval Bc.Markétu Skalkovou.
HLASOVÁNÍ: schváleno 6 hlasy
2. KONTROLA ÚKOLŮ
Zastupitelstvo obce uložilo starostovi úkol – zjistit u ostatních obcí Svazku obcí PV-venkov,
jak postupují v případě žádostí od Jednoty Uherský Ostroh o doplatek ztrátového hospodaření.
Starosta sdělil, že v menších okolních obcích jako jsou Hrubčice a Pivín o dotaci nebylo
žádáno, hospodaření vychází a v těch větších jakou jsou Němčice a Kralice je hospodaření
také v zisku. Úkol byl splněn.

3. REVOKACE USNESENÍ č.3/2019 ze dne 10.6.2019 v bodě 3
Starosta předložil návrh na revokaci Usnesení č.3/2019 v bodě 3, tímto bodem schválilo
zastupitelstvo obce prodej pozemků žadatelům: Mlčoch Jiří, Mgr.Simona Kutalová, Martin
Chodil, Pavel Hloch. Pan Miloš Mlčoch od odkoupení pozemku ustoupil.
¨
HLASOVÁNÍ: schváleno 6 hlasy

4. DISKUSE
Do diskuse se přihlásil jako první pan Frgál Vladimír, který si stěžoval že se mu nelíbí
provoz kulturáku. „Opakovaně si stěžuju a nikdo mi není schopný vyhovět.
Když měl kulturák ve vlastnictví pan Hruban, kterého považuji za gaunera, doufal jsem, že
budu mít zastání v obci a starostovi. Tomu tak ale není. Situace se nezlepšila ani po převzetí
hospody do obecního vlastnictví, v což jsem doufal.
Provoz mě stresuje, šikanuje. Kulturák navštěvují rodiny s dětmi, které dělají také velký hluk,
parkují tam auta, mlátí se tam dveřmi. Třetinu roku jsme šikanováni hlukem i po 2200 hodině,
což by se nelíbilo nikomu.
Kulturák a jeho provoz nemají stanoveny pravidla. Obec vydává vyhlášky, ale sama pravidla
nedodržuje. Současná generace zná dobře svá práva, ale nezná povinnosti a lidi se neumí
chovat. Jako zastupitelé jste povinni pomoci občanům. Oba s manželkou jsme pro obec
udělali hodně, a nechceme poslouchat od svých dětí, že se u nás nedá s vnoučaty spát. Tůje,
které byly vysázeny, budou odrážet hluk až za 20 let, kdy já už tady nebudu. Žádám proto
zavedení celoroční zavírací doby ve 22:00 hodin.
Starosta odpověděl, že již několikrát v minulosti žádal o písemné vyjádření stížnosti, které
jsem doposud nedostal.
Tůje vysázel pan Hruban a za rok vyrostly o 10 cm, což je dost, a tůje nějaký hluk již
pochytají.
Zastupitelstvo se dohodlo, že otvírací doba bude do 24:00 což říká i vyhláška a ta se tedy
dodržuje. Spoustu pátků a sobot je ale již o půl 12 klid, což mohu doložit kamerovým
záznamem. Hospoda ani provozovatel není zodpovědný za opilé lidi.
p. Frgál - stojím si za zavírací dobou ve 22:00 hodin
p. starosta - je třeba si vzpomenout na nás, když jsme byli mladí, chodili jsme s
vozembouchem a harmonikou ve 3 v noci po obci.
p. Frgál - Nejspíš bude potřeba se odstěhovat. 30 let jsem věnoval obci, měl jsem to tady rád
a budu odcházet jako psanec. Ve dvě hodiny v noci se mi nedávno válel podnapilec před
oknem
Jednu sobotu v srpnu bylo otevřeno do 00:02 hodin
p. starosta - Budu rád, pokud se spolu podíváme na kamery, kdy tam je a není klid. Za to co
se děje ve 2 h nejsem odpovědný. Není možné, že otevřeno bylo. Můžeme se podívat na
kamery.
p. Frgál - Čekám vyjádření zastupitelstva obce. Nyní odcházím.
p. Špaček - navrhuji zavírat v sobotu ve 22: 00. Do příštího zasedání ať si každý svůj návrh
k otevírací době rozmyslí.
p. Spáčilová Božena, ředitelka MŠ - Začal nám nový školní rok, ve školce máme 26 dětí, z
toho 3 děti jsou ve věku do 3 let. Kvůli tomu máme nárok na dotaci na chůvu, je přijata paní
Michaela Smékalová. Byly provedeny i další personální změny, po třech letech se nám vrací
paní učitelka Běla Hlavatá a odešla paní Magda Zatloukalová, která nastupuje do Určic.
Nastoupila asistentka Martina Greplová.
V MŠ byl dokončen nábytek, který je už v souladu s GDPR, nakonec ho vyrobila firma pana
Jiřího Kutala.

Nyní je potřeba opravit plot na zahradě. Lepší by byla betonová zeď, a také by bylo potřeba
vymalovat v kuchyni.
p. starosta odpovídal, že ve čtvrtek se bude malovat tělocvična na Kulturáku, tak pošle
malíře.
p. Říhová Lenka se dotazovala, zda by se nedalo odkoupit kousek pozemku od sousedů kvůli
opravě plotů
p - starosta odpověděl, že již několik pokusů bylo učiněno, ale majitelé o prodej nemají
zájem
p. Soukup Jaroslav se dotazoval, zda by byla možnost vydláždit cca 2 m travnaté plochy před
jejich rodinným domem, kvůli umístění popelnic.
p. starosta sdělil, že to není obecní pozemek, ale pozemek je ve vlastnictví drah. Původně
jsem na místě chtěl parkoviště, ale dráhy to nedovolily.
p. Svoboda Rostislav zjišťoval, zda by byla možnost k betonové ploše u hřiště zavést
přípojku na světlo, kvůli osvětlení nočního bruslení.
p. starosta - mu sdělil, že se sejdou a pokusí se situaci vyřešit.
Poté byly diskuse ukončena.
5. USNESENÍ
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Program jednání
2) Revokaci Usnesení č.3/2019 v bodě 3, odstoupení o odkoupení pozemku Jiří Mlčoch
Toto usnesení bylo jednohlasně schváleno.

6. ZÁVĚR
Starosta konstatoval, že všechny body schváleného programu byly naplněny, poděkoval za
účast, vznesené příspěvky i připomínky a zasedání ukončil. Pozval přítomné na zasedání dne
11.11.2019.

V Čehovicích 19. září 2019

……………………………………
Milan Smékal
starosta

Ověřovatelé zápisu :

………………………………….
Bc. Markéta Skalková
místostarostka

Ing. Jaroslav Špaček

………………………………..

Rostislav Svoboda

………………………………...

