
ZÁPIS č.1/2020 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pondělí 10.února 2020 od  

18. hodin v zasedací místnosti obecního domu. Přítomno bylo 6 zastupitelů a 5 občanů. 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

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

2. Kontrola úkolů 

3.          Návrh rozpočtu na rok 2020 

14.        Organizační věci 

15.        Diskuse 

16.        Usnesení 

17.        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, dne 31.ledna 2020. Dále starosta konstatoval, že 

je přítomno 6 zvolených členů zastupitelstva, pan Miloš Mlčoch je z pracovních důvodů 

omluven. 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 paní Lenku Říhovou a pana Pavla Kunerta. Zapisovatelem zápisu 

jmenoval paní Markétu Skalkovou. 

 

2.    KONTROLA ÚKOLŮ 

Úkoly uloženy nebyly. 

 

3. ZPRÁVA O INVENTARIZACI MAJETKU OBCE K 31.12.2019 

 Starosta podal zprávu o provedené inventarizaci majetku obce: 

  



1. Členové inventarizační komise: Smékal Milan, Skalková Markéta, Svoboda Rostislav, 
Petra Růžičková. 

2. Předmět inventarizace: Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, Dlouhodobý finanční 
majetek, Drobný dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek, dokladová inventura u 
rozvahových účtů. 

3. Inventarizace provedena k datu 31.12.2019 
4. Hmotně odpovědná osoba: Smékal Milan 
5. Způsob provedení inventarizace majetku: fyzické zjištění a dokladově na rozvahových 

účtech. 
6. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 
7. Materiál, který byl určen k likvidaci je veden na samostatných formulářích. 
8. Počet inventarizačních zápisů: 1 zápis uložený na obecním úřadě. 
9. Majetek určený k vyřazení byl vyřazen a odepsán z majetkové evidence. 
10.  Pracovníci odpovědní za průběh inventarizace majetku potvrzují, že  

 inventarizace veškerého majetku byla provedena za jejich účast a žádný majetek nebyl 

zatajen. 

11.  Zahájení inventarizace: 04.01.2020 
 Ukončení inventarizace: 30.01.2020 

Zastupitelstvo obce bere tuto zprávu na vědomí. 

4. NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2020 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení návrh rozpočtu na rok 2020. 

Seznámil je podrobně s plánovanými položkami v příjmové i výdajové části. 

Návrh rozpočtu      PŘÍJMY                                                        Návrh rozpočtu VÝDAJE 

Daňové příjmy             8 426 130,00 Kč                                   Běžné výdaje            10 005 330,00 Kč 

Nedaňové příjmy        2 980 100,00 Kč                               Kapitálové výdaje             850 000,00 Kč 

Kapitálové příjmy          612 800,00 Kč                                           ……………………………………………………………. 

Přijaté dotace                118 300,00 Kč                                 CELKEM                       10 855 330,00 Kč 

………………………………………………………………………..               FINANCOVÁNÍ              1 282 000,00 Kč 

CELKEM                      12 137 330,00 Kč                                 CELKEM                       12 137 330,00 Kč 

Návrh rozpočtu byl na úřední desce i na elektronické úřední desce vyvěšen: 

od 24.ledna 2020                                        sejmut           10.2.2020 

Zastupitelé neměli k navrhovanému rozpočtu připomínky, starosta dal o jeho schválení hlasovat. 

HLASOVÁNÍ: schváleno 6 hlasy 

 

 



5. ORGANIZAČNÍ VĚCI 

V tomto bodě programu starosta přednesl žádost paní Horáčkové Zdeňky ze dne 26.12.2019 o 

pronájem pozemku par.č.595 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Čehovice, za účelem instalace 

uzamykatelné zábrany pro zajištění volného vjezdu k nemovitosti čp.66 – rodinný dům 

Horáčkových. Plánek přiložen. Starosta hovořil o nevhodnosti umístění zábrany, jedná se o 

pozemek v majetku obce a o veřejné prostranství. Není možné nemít volný přístup k pozemku – 

např. kvůli odstraňování sněhu, sečení travnatých ploch, nebo příjezdu rychlé záchranné služby 

apod. 

Dal prostor zastupitelům k jejich vyjádření, jednohlasně souhlasili. 

HLASOVÁNÍ: žádost neschválena 6 hlasy 

 

 6. DISKUSE 

Starosta zahájil diskusi. 

Jako první se přihlásila paní Lenka Říhová, které se dotazovala, co je pravdy na tom, že povrch 

víceúčelového hřiště je propálen a o jak velké poškození se jedná. 

Starosta odpověděl, že bohužel je to pravda, že se jedná nejspíš o propálení odpálenou petardou. 

Pan Divácký Zdenek se za ČZS Čehovice ohrazoval proti placení nájmu a poplatků za 

spotřebovanou energii při pronájmu obecního domu na Silvestra. Sdělil, že nikdo s nimi počáteční 

stavy elektroměrů a plynoměru nezapisoval.  

Místostarostka Markéta Skalková, která má tyto věci na starosti a předávala obecní dům, sdělila 

že stavy šla zapsat až dovařil pan Dlabal v kuchyni, aby nebyly hodnoty jeho vařením zkreslené.  

Pan Divácký oponoval, že je stejně nejasné, za které akce se pronájem platí, za které ne. 

Rozvinula se diskuse o tom, co je považováno za výdělečnou akci.  

Zastupitelé tedy dali starostovi úkol – vypracovat závazný ceník za poskytované služby a 

spotřebované energie při pronájmu obecního domu jak zájmových spolkům obce, tak občanům, 

s termínem do 20.dubna 2020, tedy do data příštího zasedání ZO. 

Zahrádkářům tedy energie budou pro tentokrát odpuštěny, zaplatí pouze stanovený pronájem a 

čištění zapůjčených ubrusů. Pan Divácký ještě podotkl, že je stejně nemožné, aby se za víkend 

spotřebovalo tolik energií. Místostarostka, která obecní dům předává jednotlivým zájemcům mu 

odpověděla, že hodnoty jsou stále podobné, pokud někdo třeba neopéká celodenně prase na 

grilu, a samozřejmě v letních měsících kdy se netopí jsou také menší. 

Předsedkyně ČZS Čehovice paní Eva Divácká pozvala starostu a místostarostku na výroční schůzi, 

která se bude konat 14.3.2020 v Obecním domě v Čehovicích. Starosta za pozvání poděkoval a 

přislíbil účast. 

Poté již byla diskuse uzavřena. 



 

7. USNESENÍ 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Program jednání 

2. Návrh rozpočtu na rok 2020 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

1. Vypracování závazného jednotného ceníku za poskytované služby a spotřebovanou energii 

při pronájmu OD složkám a občanům, 

starostovi obce – s termínem do 20.dubna 2020 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

1. Žádost o pronájem části pozemku par.č. 595 o výměře cca 15 m2 

       za účelem instalace uzamykatelné zábrany pro zajištění volného vjezdu  

    k nemovitosti čp.66 

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Zprávu o inventarizaci majetku obce k 31.12.2019 

 Toto usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

 

8. ZÁVĚR 

Všechny body programu jednání byly naplněny, starosta proto poděkoval za účast, za vznesené 

připomínky a zasedání ukončil. Ještě popřál příjemný zbytek večera a přidal pozvání na 

zasedání, které se má konat 20.4.2020 v 19.hodin. 

V Čehovicích 17.února 2020 

 

 -----------------------------------------                       ----------------------------------------- 

        Milana Smékal                                                        Bc. Markéta Skalková 

              starosta                                                                   místostarostka 

   

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

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

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


