
ZÁPIS č.6/2019 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pondělí 9. prosince 2019 od  

19. hodin v zasedací místnosti obecního domu. Přítomno bylo 6 zastupitelů a 4 občané. 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

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

2. Kontrola úkolů 

3.           Jmenování inventarizační komise pro inventarizaci majetku k 31.12.2019  

4. OZV č.1/2019, o místním poplatku ze psů 

5. OZV č.2/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

6. OZV č.3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy,  

              třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

7. Dodatek č.13 – sazba za placení předané vody na rok 2020 

8. Revokace Usnesení č.3/2019 ze dne 10.6.2019 v bodě 3 

9.          Prodej pozemku par.č.492/4 

10. Návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2020 

11. Plán rozpočtu na rok 2020 Mateřské školy Čehovice 

12.        Plán práce zastupitelstva obce na rok 2020 

13.         Rozpočet Sociálního fondu obce 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 1.prosince 2019. 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 pana Rostislava Svobodu a pana Ing. Jaroslava Špačka. 

Zapisovatelem zápisu jmenoval paní Markétu Skalkovou. 



HLASOVÁNÍ: schváleno 6 hlasy 

 

2. KONTROLA ÚKOLŮ 

Úkoly uloženy nebyly. 

3.         JMENOVÁNÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE pro inventarizaci majetku k 31.12.2019. 

Starosta informoval o zákonné povinnosti provedení inventarizace majetku k 31. 12. 2019.  
V této souvislosti jmenoval inventarizační komisi a to ve složení: předseda p. Milan Smékal, 
členové p.Markéta Skalková, p.Rostislav Svoboda, p.Petra Růžičková. Inventarizace majetku 
proběhne v pátek 3. ledna 2020. Komise se k provedení inventarizace sejde v 10 hodin 
v kanceláři obecního úřadu.  

      Starosta ještě dodal, že inventarizace hmotného majetku se provede fyzickým zjištěním, 
      u pohledávek a závazků dokladovou inventurou, termín ukončení 30.1.2020. 
      Zápis o výsledku inventarizace bude po jejím ukončení předložen na dalším zasedání      

zastupitelstva obce. 
 

4.    OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1/2019 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ 

      Starosta sdělil, že kvůli nové legislativě je nutno aktualizovat některé obecně závazné vyhlášky.  

      Jako první předložil OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů. Sazba poplatku zůstala ve stejné 

       výši 50,- Kč za prvního psa a 60,- Kč za druhého psa u téhož držitele. Vyhláškou se zrušila   

       platnost  OZV č. 3/2010 ze dne 14.12.2010. 

     HLASOVÁNÍ: schváleno 6 hlasy 

 

5.   OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2019 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO    

PROSTRANSTVÍ. 

Ani v této vyhlášce nedošlo k navýšení sazeb za užívání vymezených veřejných prostranství. Touto 

vyhláškou byla zrušena OZV č.2/2010 ze dne 14.12.2010. 

HLASOVÁNÍ: schváleno 6 hlasy 

 

6.  OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2019 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU 

SHROMAŽDOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRANOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH 

ODPADŮ. 

Tato vyhláška stanovuje novou sazbu za odvoz komunálních odpadů, dochází k navýšení na 450,- 

Kč za osobu a rok, osvobozeny jsou děti do sedmi let, a majitelé nemovitostí do kterých nejsou 

hlášeni k trvalému pobytu na 50% uvedené sazby. 

HLASOVÁNÍ: schváleno 6 hlasy 

 



7. DODATEK č.13 určující sazbu za placení předané vody na rok 2020. 

Moravská vodárenská , a.s. zaslala návrh Dodatku č.13 ke Kupní smlouvě č.14/2006/VP, kterou se 

mění článek VII. Fakturace a placení předané vody. Starosta sdělil, že dle tohoto dodatku bude 

nutné sazbu 37,- Kč navýšit na 40,- Kč za odebraný 1m3 vody. 

HLASOVÁNÍ: schváleno 6 hlasy 

8. REVOKACE USNESNÍ č.3/2019 ze dne 10.6.2019 v bodě 3 

Starosta hovořil, že další ze schválených zájemců o odkoupení pozemku od svého záměru 

odstoupil, tentokrát se jedná o pozemek par.č.492/4 – pan Hloch.  

HLASOVÁNÍ : schváleno 6 hlasy 

9. PRODEJ POZEMKU par.č.492/4 

 Starosta navrhl v tomto bodě programu převod pozemku parc. č. 492/4 v katastrálním území Čehovice 
kupní smlouvou do rovnodílného podílového spoluvlastnictví panu Jakubu 
Kohnovi, nar. dne 14. 11. 1992, bydliště Čehovice 51, a Romaně Sedláčkové, 
nar. dne 27. 03. 1992, bydliště Prostějov, Partyzánská 22, za kupní cenu ve 
výši 612.800,- Kč (včetně DPH). Dal o tomto návrhu hlasovat 

HLASOVÁNÍ: schváleno 6 hlasy 

10. NÁVRH PRAVIDEL ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA NA ROK 2020 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení pravidla rozpočtového provizoria, která budou platná 

do doby schváleného rozpočtu na rok 2020.  

V období rozpočtového provizoria: 

- Rozpočtové příjmy v období rozpočtového provizoria budou inkasovány v souladu 

s platnými předpisy a nesmí překročit částku 1 500 000,- Kč 

-  

- Měsíční rozpočtové výdaje v období rozpočtového provizoria budou čerpány maximálně ve 

výši 1 500 000,- Kč.   

- Příjmy a výdaje z období rozpočtového provizoria se po schválení řádného rozpočtu stanou 

příjmy a výdaji schváleného rozpočtu obce Čehovice na dané období. 

 

HLASOVÁNÍ: schváleno 6 hlasy 

 

11. PLÁN ROZPOČTU NA ROK 2020 MATEŘSKÉ ŠKOLY ČEHOVICE 

V tomto bodě byl předložen plán rozpočtu MŠ Čehovice na rok 2020.  

PŘÍJMY by měly činit : na přímé náklady od Olomouckého kraje                   1 650 000,- Kč 

                                    na provozní náklady od Obce Čehovice                              210 000,- Kč 

                                                                                                       celkem                1 860 000,- Kč          

VÝDAJE : energie, opravy,údržba,nákup kanc.a čístících prostředků, 

                  drobného dlouhodobého majetku                                           cca        210 000,- Kč 

                  platy zaměstnanců,odvody,FKSP,ONIV                                              1 860 000,- Kč 

 

HLASOVÁNÍ: schváleno 6 hlasy 

 



12. PLÁN PRÁCE ZASTUPITELSTVA OBCE ČEHOVICE 

 

Starosta předložil ke schválení zastupitelům také plán práce na rok 2020.  

Zasedání zastupitelstva byla plánována každý druhý měsíc: 10.2., 20.4., 15.6., 14.9., 9.11., 

7.12.2020. 

V případě potřeby by bylo svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva obce. 

 

HLASOVÁNÍ : schváleno 6 hlasy 

 

13. ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU OBCE NA ROK 2020 

 

Starosta předložil ke schválení rozpočet sociálního fondu pro zaměstnance, který je tvořen 

příspěvkem 6% z hrubých mezd, z fondu je zaměstnancům přispíváno na ošatné, kulturní zážitky, 

stravenky a rekreace. Plánované příjmy asi ve výši 110 000,- Kč a výdaje v přibližné  

výši 100 000,- Kč, zůstatek fondu k 31.12.2019 činil 67 498,- Kč bez přídělu za poslední čtvrtletí 

roku. 

 

HLASOVÁNÍ: schváleno 6 hlasy. 

 

14. ORGANIZAČNÍ VĚCI 

 

Nebyly žádné body k projednání 

 

15. DISKUSE 

 

 Pan Pavel Kunert se dotazoval, kdy bude zprovozněno osvětlení na hřišti, jehož instalace se nyní 

provádí. Pan starosta odpovídal, že koncem týdne by již mělo být funkční. 

Pan Pavel Raus se dotazoval jak vypadá situace ohledně šaten na hřišti, jak probíhají další jednání 

s panem Šafránkem. Starosta odpovídal, že pan Šafránek jednání sabotuje a nereaguje. Obec má 

dle zákona předkupní právo v případě svolení odkoupení. Zatím se posílá sjednaný nájem za 1/8 

pozemku kterou vlastní paní Šnokhausová – příbuzná pana Šafránka. Stále čekáme na to, zda se 

pan Šafránek bude chtít soudit, zatím to ale tak nevypadá. 

Diskuse byla uzavřena. 

 

16. USNESENÍ 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1.          Program jednání 

2.           Jmenování inventarizační komise pro inventarizaci majetku k 31.12.2019  

3. OZV č.1/2019, o místním poplatku ze psů 

4. OZV č.2/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

5. OZV č.3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy,  



              třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

6. Dodatek č.13 – sazba za placení předané vody na rok 2020 

7. Revokace Usnesení č.3/2019 ze dne 10.6.2019 v bodě 3 

8.          Prodej pozemku par.č. 492/4 

9. Návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2020 

10. Plán rozpočtu na rok 2020 Mateřské školy Čehovice 

11.        Plán práce zastupitelstva obce na rok 2020 

12.        Rozpočet sociálního fondu na rok 2020 

Toto usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

 

15. ZÁVĚR 

Starosta konstatoval že již byly naplněny všechny body dnešního schváleného programu, 

poděkoval za účast, popřál tentokrát nejen příjemný zbytek večera ale i příjemný zbytek roku a 

pohodové vánoční svátky. Pozval přítomné na další zasedání – 10.února 2020 v 18.hodin. 

 Zasedání poté ukončil.  

 

V Čehovicích 19.prosince 2019 

 

 

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

           Bc.Markéta Skalková                                                        Milan Smékal 

              místostarostka                                                                     starosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu:              Rostislav Svoboda         …………………………………………… 

 

                                             Ing.Jaroslav Špaček       ……………………………………………. 

 

 


