
Zápis č.5/2019 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pondělí 11.listopadu od 18.00 hodin v zasedací 

místnosti obecního domu. Přítomno bylo 6 zastupitelů a 8 občanů. 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

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

    program 

2. Kontrola úkolů  

3. Rozpočtový výhled obce na období 2020-2026 

4. Prodej stavebního pozemku parc.č.492/2 

5. Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého  

    kraje 

6. Žádost Jednoty Uherský Ostroh o poskytnutí dotace na pokrytí provozních nákladů prodejny na rok 2020. 

7. Organizační věci 

8. Diskuse  

9. Usnesení 

10. 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 1.11.2019. 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 Pavla Kunerta a paní Lenku Říhovou. 

Zapisovatelem zápisu jmenoval pana Miloše Mlčocha. 

HLASOVÁNÍ: schváleno 6 hlasy 

2. KONTROLA ÚKOLŮ 

Žádné úkoly s termínem k datu 11.listopadu nebyly uloženy. 

 

3. ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE na období 2020-2026 

Starosta sdělil, že je nutné schválit další rozpočtový výhled obce, předcházející výhled byl schválen do roku 

2020. Nový výhled je navržen na období 2020-2026.  

HLASOVÁNÍ: schváleno 6 hlasy 



 

4. PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU parc.č.492/2 

Po odstoupení pana Jiřího Mlčocha od odkoupení pozemku parc.č.492/2, a revokaci usnesení č.3/2019 

v bodě 3, byl nyní navržen ke schválení jako kupující tohoto pozemku pan Martin Kremla. 

HLASOVÁNÍ: schváleno 6 hlasy 

 

5. DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU NA ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI 

OLOMOUCKÉHO KRAJE 

 Starosta hovořil o tom, že Olomoucký kraj zastoupený Koordinátorem Integrovaného dopravního systému 

Ol.kraje zaslal Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti 

Olomouckého kraje a to za účelem úpravy výpočtu roční výše finančního příspěvku, kterým poskytovatel 

přispívá příjemci na zajištování dopravní obslužnosti Olomouckého kraje na období od 1.1.2020 – schválený 

Zastupitelstvem Olomouckého kraje na 17.zasedání dne 23.9.2019. 

Příspěvek činil v roce 2019 – 36 400,- Kč, nyní je ve výši 78 600,- Kč. Starosta dal o schválení Dodatku č.2 

hlasovat. 

HLASOVÁNÍ: schváleno 6 hlasy 

6. ŽÁDOST JEDNOTY spotřebního družstva v  UHERSKÉM OSTROHU O FINANČNÍ  PŘÍSPĚVEK (DOTACI) 

     Z ROZPOČTU OBCE ČEHOVICE. 

Starosta sdělil, že na obec přišla stejně jako v loni žádost o finanční příspěvek (dotaci) z rozpočtu obce na 

částečné poskytnutí dotace na pokrytí nákladů na provozování prodejny potravin v obci Čehovice. 

Požadavek opět zní na částku ve výši 108 000,- Kč ve 12 ti měsíčních splátkách po 9 000,- Kč. 

Doba v níž má být dosaženo účelu: 1.1.2020 – 31.12.2020. 

HLASOVÁNÍ: 5 pro , 1 se zdržel - schváleno 

7. ORGANIZAČNÍ VĚCI 

Žádný příspěvek 

7. DISKUSE 

Paní Lenka Říhová pozvala přítomné na Vánoční výstavu, kterou pořádá Sbor pro občanské záležitosti  

v obecním domě, možnost navštívit : pátek – 12.00 – 20.00 hodin, v sobotu 12.00 – 18.00 hodin. Malé 

občerstvení zajištěno. Další akcí Mikulášské zastavení s rozsvěcením obecního vánočního stromu v neděli 

1.12.2019 od 17.hodin s Mikulášem, čerty, andělem a DJ Míšou. A nakonec pozvánka na Adventní výlet na 

Veselý kopec a do pekla Čertovina- cena zájezdu : do 12.let – 400,- Kč, od 12.let – 500,- Kč. Odjezd autobusu 

od Obecního domu v 10.00 hodin.  

Paní Dana Čergelová – upozorňovala na nefungující rozhlas, starosta přislíbil nápravu. 

Paní Lenka Říhová upozornila na nutnost posunutí času, kdy začíná svítit veřejné osvětlení. 

 



Paní Vlasta Dedková vytýkala pravopisné chyby v Čehovských listech, a v chybně uvedeném jménu 

v rubrice opustili nás: došlo k záměně příjmení – Čermák – Vítek. Pan Miloš Mlčoch přislíbil zvýšenou 

pozornost při kontrole a příslíbil provádění korektury Čehovských listů.  

Pan Jan Horák se dotazoval kdy se bude pokračovat v pracích na opravě elektrického vedení – starosta 

odpověděl, že v nejbližších dnech bude opraveno a výkop zahrnut. 

Pan Rostislav Svoboda upozornil na nutnost opravy komunikace II.třídy č.367 v části před mostem směr 

Prostějov, kde jsou četné praskliny a poničená deštová vpusť. Starosta reagoval-zašle se žádost o opravu na 

Středisko Údržby Jih-Cestmistrovstvi Prostějov. 

Paní Dedková také upozorňovala na střelbu okolo čističky. Starosta odpověděl, že pokud má obavy z nekalé 

činnosti upozorní Policii ČR. 

Diskuse byla uzavřena. 

8. USNESENÍ 

ZASTUPITELSTVO obce schvaluje: 

     1)   Program jednání 

     2)   Rozpočtový výhled na období 2020-2026 

            3)   Prodej pozemku par.č.492/2 

            4)   Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní 

      obslužnosti Olomouckého kraje 

             5)   Poskytnutí finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu obce na rok 2020 

      prodejně potravin Jednoty Uherský Ostroh v obci  

Toto usnesení bylo schváleno. 

 

9. ZÁVĚR 

Starosta konstatoval, že všechny body schváleného programu již byly naplněny, poděkoval všem za účast i 

vznesené připomínky a zasedání ukončil. Pozval přítomné na poslední zasedání v roce 2019, které se bude 

konat v pondělí 9.prosince 2019 od 19.hodin. 

V Čehovicích 17.listopadu 2019 

 

                                                                                                              ……………………………………………………                                                 

                                                                                                                         Milan Smékal, starosta 

                                                                                                                            

Ověřovatelé zápisu :                                  Lenka Říhová           ……………………………………………………. 

                                                                      Pavel Kunert            ……………………………………………………. 

                                       



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


