
ZÁPIS č.2/2020 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pondělí 4.května 2020 od 19.hodin v zasedací 

místnosti obecního domu. Přítomno 7 zastupitelů a 9 občanů. 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

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

navrhovaného programu 

2. Kontrola úkolů  

3. Projednání hospodaření roku 2019 

4. OZV obce Čehovice č.1/2020 kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky  

    obce – OZV č.1/2019 

5. OZV obce Čehovice č.2/2020 kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky  

    obce – OZV č.2/2019 

6. OZV obce Čehovice č.3/2020 kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky  

    obce – OZV č.3/2019 

7. OZV obce Čehovice č.4/2020 o místním poplatku ze psů 

8. OZV obce Čehovice č.5/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

9. OZV obce Čehovice č.6/2020 o místním poplatku za provoz systému   

    shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – „Čehovice, rozšíření  

      DS NN, Chodil, Kremla“ 

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, dne 23.dubna 2020. Dále starosta konstatoval, že je 

přítomno všech 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 Rostislava Svobodu a pana Ing. Jaroslava Špačka. 

Zapisovatelem zápisu jmenoval paní Markétu Skalkovou. 

 

2. KONTROLA ÚKOLŮ 

Na únorovém zasedání byl starostovi obce uložen úkol spočívající ve vypracování jednotného 

ceníku za poskytované služby a spotřebovanou energii při pronajímání obecního domu složkám a 

občanům. Starosta předložil ke schválení svůj navrhovaný ceník. 

Nájem OD: 360,- Kč za každý den, elektřina – 1 Kw: 10,- Kč, plyn 1m3 :   19,- Kč, ubrus 1 ks : 21,- Kč, 

spotřeba vody – 1m3 : 43,- Kč 

Zájmové složky – 1 x ročně výroční schůze – pronájem OD i s energiemi – zdarma. Po skončení akce 

provedení úklidu všech prostor. Výstavy, i prodejní, jsou též od placení nájmu a spotřeby energie 

osvobozeny. 

Další akce pořádané zájmovými složkami, či jejich jednotlivými členy, budou zpoplatněny 

(společenské oslavy, narozeniny, výročí). 

Zapisuje se stav elektroměru, plynoměru, vydané ubrusy, spotřeba vody.  

Zapsané stavy – oproti podpisu přebírajícího. Předání – následující den do 12 hodin po akci. 

Starosta dal prostor k připomínkám, žádné nebyly, dal proto o schválení ceníku hlasovat. 

HLASOVÁNÍ: 

Schváleno 7 hlasy. 

3. PROJEDNÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE 

Starosta předložil zprávu o hospodaření obce za rok 2019. 

Dle Výkazu Rozvaha k 31.12.2019 

AKTIVA celkem              67 742 303,15 Kč                      PASIVA celkem              67 742 303,15 Kč 

Dle VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.2019 

NÁKLADY celkem                   HLAVNÍ činnost                       VEDLEJŠÍ činnost 

                                                   10 165 232,93 Kč                    2 742 454,70 Kč 

Z toho náklady činnosti            8 926 175,96 Kč                   2 742 454,70 Kč 

Finanční náklady                           273 625,98 Kč        

Náklady na transfery                    312 781,00 Kč  

Dan z příjmu                                   662 660,00 Kč 

VÝNOSY celkem                       HLAVNÍ činnost                        VEDLEJŠÍ činnost                  

Z toho:                                        12 201 699,97 Kč                      2 252 490,34 Kč 

Výnosy z činnosti                               2 882 283,69 Kč                      2 252 490,34 Kč 

Finanční výnosy                                            267,08 Kč 



Výnosy z transferů                               556 458,12 Kč 

Výnosy se sdílených daní     

a poplatků                                          8 762 690,78 Kč 

VÝSLEDEDEK HOSPODAŘENÍ          2 036 466,74 Kč                           - 496 964,36 Kč 

CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK                      1 539 502,38 Kč 

 

DLE VÝKAZU PRO HODNOCENÍ A PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC FIN 2-12M 

                                 SCHVÁLENÝ               UPRAVENÝ                   PLNĚNÍ k 31.12.2019 

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY:              13 666 000,- Kč        15 228 968,50 Kč                15 070 501,19 Kč 

Danové příjmy:                              7 695 500,- Kč         8 640 217,59 Kč                   8 987 421,96 Kč 

Nedanové příjmy:                         3 298 600,- Kč          3 593 900,00 Kč                  3 493 327,23 Kč 

Kapitálové příjmy:                         2 560 000,- Kč         2 560 000,00 Kč                   1 974 400,00 Kč 

Přijaté transfery:                               111 900,- Kč             434 851,00 Kč                      615 352,00 Kč 

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:              12 384 000,- Kč         14 054 471,00 Kč               11 350 190,68 Kč 

z toho BĚŽNÉ výdaje                     9 094 000,- Kč          11 494 678,00 Kč              10 067 101,68 Kč 

KAPITÁLOVÉ výdaje                      3 290 000,- Kč             2 559 793,00 Kč                1 283 089,00 Kč 

FINANCOVÁNÍ:                           - 1 282 000,- Kč                                                        - 1 174 497,59 Kč              

Žádné dotazy z řad zastupitelů nebyly.  

4. OZV obce Čehovice č.1/2020 

Starosta sdělil zastupitelům, že obecně závazné vyhlášky č.1/2019, 2/2019. 3/2019 byly zaslány po 

schválení ke kontrole na Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly. Závěr 

posouzení zákonnosti zněl: nebyly shledány v rozporu se zákonem, přesto nedoporučujeme OZV 

v uvedených zněních vydávat.  Vzhledem ke skutečnosti, že OZV již byly schváleny je tedy potřeba 

je zrušit a vydat nové. Lepší postup je poslat vyhlášky ke kontrole ještě před schválením a schválit 

až posouzené znění.  

Proto dal hlasovat o schválení Obecně závazné vyhlášky č.1/2020 kterou se zrušují některé obecně 

závazné vyhlášky obce – OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů. 

HLASOVÁNÍ: schváleno 7 hlasy 

 

5. OZV obce č.2/2020 

Starosta předložil ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č.2/2020 kterou se zrušují některé 

obecně závazné vyhlášky obce – OZV č.2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství. 



HLASOVÁNÍ: schváleno 7 hlasy 

 

6. OZV obce č.3/2020 

Starosta předložil ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č.3/2020 kterou se zrušují některé 

obecně závazné vyhlášky obce – OZV č.3/2019 o místním poplatku za provoz systému, 

shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

HLASOVÁNÍ: schváleno 7 hlasy 

 

 7. OZV obce č.4/2020 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ 

Ke schválení byla předložena Obecně závazná vyhláška č.4/2020 o místním poplatku ze psů, která 

právě nahrazuje zrušenou vyhlášku č.1/2019.  

Starosta dodal, že znění těchto nově schvalovaných vyhlášek bylo Ministerstvem vnitra posouzeno 

a shledáno v souladu se zákony. 

HLASOVÁNÍ: schváleno 

 

8. OZV obce č.5/2020 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 

Ke schválení byla předložena Obecně závazná vyhláška č.5/2020 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství, která nahrazovala zrušenou OZV č.2/2019. 

HLASOVÁNÍ: schváleno 7 hlasy 

 

9. OZV obce č.6/2020 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU, SHROMAŽDOVÁNÍ, SBĚRU, 

PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRANOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ. 

Starosta dal hlasovat o schválení Obecně závazné vyhlášky č.6/2020 o místním poplatku za provoz 

systému, shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranování komunálních odpadů. 

HLASOVÁNÍ: schváleno 7 hlasy 

10. SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE – „ Čehovice, rozšíření DS 

NN, Chodil, Kremla“ mezi Obcí Čehovice a E.ON Distribuce, a.s. 

V tomto bodě programu byla předložena ke schválení Smlouva č.1030044794/001 o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene uzavíraná mezi Obcí Čehovice a E.ON Distribuce, a.s. 

Firma E.ON Distribuce, a.s. bude realizovat na pozemku obce par.č. 572, 492/1 stavbu s názvem 

„ Čehovice, rozšíření DS NN, Chodil, Kremla“- jedná se o umístění distribuční soustavy-kabal NN, 

kabelový pilíř, uzemnění. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu v celkové výši 2 200,- 

Kč. Uhrazena bude do 60 dnů o vyrozumění o provedeném vkladu do katastru 

nemovitostí.HLASOVÁNÍ: schváleno 7 hlasy 

 

 



11. DISKUSE 

Jako první se do diskuse přihlásila paní ředitelka MŠ p. Spáčilová –hovořila o situaci ohledně 
Covidu-19 a chodu MŠ. Hovořila o tom, že nejprve byla odpovědnost uzavírat MŠ na zřizovatelích, 
protože MŠ zavírat nařízeno nebylo. V nepříznivě vyvíjející se situaci, kdy počty dětí ve školce 
klesaly, se ředitelka spolu se zřizovatelem (starostou) dne 17.3 rozhodli školku uzavřít. Tento čas, 
kdy byla MŠ uzavřena bylo objednáno malování v prostorách MŠ. Paní učitelka Hlavatá šila roušky 
a celý personál uklízel po malování a desinfikoval prostory.  

Paní ředitelka dále sdělila, že následně za ní po měsíci přišel p. starosta s tím, že v Bedihošti už 
zvažují MŠ otevřít. Zmínila se také o tom, že ohledně Bedihoště narazila na sociálních sítích na 
citát, který starosta Bedihoště p. Zips sdílel: “Co mě zvedá ze židle! Učitelky mateřských škol mají 
100 % a sedí doma. Zdravotní sestry a hasiči ne svojí vinnou mají karanténu a mají 60 %.”  
Vyjádřila svůj názor, že to není vhodné a rozhodně to není pravda. Minulý týden mě starosta obešel 
v tom, že si sám sehnal seznam dětí, které by do školky docházely. Na to mi oznámil, že v pondělí 
školku otvíráme. Musela jsem volat na ministerstvo, hygienu atd, protože nebyl žádný pokyn k 
tomu, zda nosit roušky, štíty, či zda jsou závazná jiná opatření. Dnes bylo tedy otevřeno s tím, že 
dorazilo 8 dětí, z čehož 2 děti mají maminky doma na MD. Chtěla jsem původně otevřít 14 května. 
Očekávala bych, že ministerstvo vydá pokyny, jenže byly vydány pokyny, které se už tak provádí, 
při běžném provozu (vynášení koše, čištění pracovních ploch). Co se týče pokynu desinfikování, 
kdo má s dětmi zkušenost ví, že nelze celý den držet děti od sebe a desinfikovat po každém doteku 
každou hračku. Ohledně dalšího rozhodnutí-bylo připraveno vše k elektronickým zápisům do MŠ, 
což se v podstatě nyní dít nemuselo a mohlo vše proběhnout normálně.  

Ochranné pomůcky jsme od p. starosty dostaly, za což děkujeme.  

Učitelky jsou nyní znevýhodněné v tom, že pokud by chtěly zůstat doma, musí mít neplacené volno, 
zatímco rodiče dostávají na děti OČR.  

Sdělila také, že se rozhodla vzdát role knihovnice a kronikářky, v MŠ bych zůstala ráda, protože mě 
práce s dětmi baví.  

Jako další bych chtěla vyjádřila nespokojenost, zmínila prosbu o odsunutí skříní po malování vůči 
obecním pracovníkům. Museli na pomoc čekat asi týden.  

Odpověd p. starosty na diskusní příspěvek p. ředitelky – sdělil, že když v termínu 20.4. odmítla 
otevřít, to respektoval s tím, že bylo potřeba zajistit ještě potřebné ochranné pomůcky a byl příslib 
otevření 4.5.2020. 

Do uvedeného data byly roušky dodany stejně jako jiné vyžádané ochranné pomůcky, desinfekční 
prostředky a bezdotykový teploměr. 

Dodal, že s tím, co sdílel starosta Bedihošt p.Zips nesouhlasí.  

Ohledně skříní – byla nějaká domluva, pracovníci přišli, ale byly prý posláni pryč. Co se týče 
pracovníků obce, je potřeba všechno řešit přes mě, ne jim zadávat pracovní úkoly osobně. Obecně 
se snažím při znovu otevření MŠ řídit požadavky krajské hygienické stanice.  

Vyjádřil se také námitce ohledně matek na mateřské dovolené. Kdyby ty neposílaly do školky své 
děti, potřebný počet dětí by v MŠ nebyl ani v normálním nenouzovém stavu-do MŠ dochází 
polovina takových dětí.  

P. Říhová- oponovala starostovi, že pracovníky obce domů neposlali.  

p. Špaček- vyjádřil názor, že většina zmíněných výtek je spíš záležitostí ministerstva a ne starosty.  



p. Spáčilová-krizový štáb posílal email, že se teprve budou školky postupně otevírat, tudíž mi 
otevření takto narychlo přišlo ukvapené a byl na mě vyvíjen nátlak.  

P. starosta- sdělil, že tímto rozhodnutím otevřením MŠ nic neporušil a považuje to za rozumné 
vůči pracujícím matkám. Spousta matek si nemůže vzít OČR, zaměstnavatelé je také na jejich 
pracovních místech postrádají. 

p. Spáčilová – dodala, že by uvítala zvážit omezení počtu dětí, kvůli lepšímu dodržování opatření. 
Umisťování dětí do školek od maminek, co jsou doma ona sama osobně moc nechápe. 

P.starosta - je potřeba, aby děti ve školce byly, školka děti vychovává a v kolektivu se socializují. 

P. Spáčilová- MŠ má děti vzdělávat, ne vydělávat.  

P.starosta - bylo tak rozhodnuto na základě zájmu rodičů, nechtěl jsem je vyplašit dalším sdělením 
po e-mailu.  

p. Spáčilová – e-mail, co jsem původně poslala vyvěsím klidně na nástěnku.  

P. Mlčoch - chtěl bych jen reagovat na citát sdílený starostou Bedihoště p.Zipsem – takto politicky 
zapojená osoba by vůbec takové věci na sociální sítě dávat neměla a sdílení podobných příspěvků 
svědčí o mentalitě jednotlivých lidí.  

P. Milan Dvořák : Chtěl bych upozornit na vytvořenou černou skládku pod “Mrchovištěm” - není 
to pěkné na pohled, po cyklostezce jezdí hodně lidí a dělá to obci špatnou vizitku. Dotazoval se, zda 
by nebylo možné to nechat odstranit.  

P.starosta - černou skládku řešila Police ČR- do konce vyšetřování  ji tedy nebylo možné odstranit. 
Pracovníci odstranili už jinou černou skládku, také máme zájem, aby obec působila upraveným, 
neznečištěným dojmem. 

Dodal, že nyní už je viník dopaden a má povinnost do 3 dnů skládku odstranit. Viník také dostane 
pokutu. Pokud nezajistí odstranění odpadu, bude odpad odstraněn pracovníky obce na náklady 
viníka.  

Poté již žádné diskusní příspěvky nebyly. Diskuse byla uzavřena. 

 

12. USNESENÍ 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Program jednání 

2. Ceník stanovující ceny za nájem OD a spotřebovanou energii při nájmu OD pro občany  

    a zájmové složky obce 

3. OZV obce Čehovice č.1/2020 kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky  

    obce – OZV č.1/2019 

4. OZV obce Čehovice č.2/2020 kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky  

    obce – OZV č.2/2019 

5. OZV obce Čehovice č.3/2020 kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky  

    obce – OZV č.3/2019 



6. OZV obce Čehovice č.4/2020 o místním poplatku ze psů 

7. OZV obce Čehovice č.5/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

8. OZV obce Čehovice č.6/2020 o místním poplatku za provoz systému, shromaždování, sběru, 

    přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů    

9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – „Čehovice, rozšíření DS NN, 

       Chodil, Kremla“ mezi Obcí Čehovice a E.ON Distribuce, a.s. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Hospodaření obce za rok 2019 

Toto usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

13. ZÁVĚR 

Starosta poděkoval všem za účast a diskusní příspěvky, konstatoval, že všechny body schváleného 

programu byly naplněny, popřál krásný zbytek večera a zasedání ukončil.  

V Čehovicích 12.května 2020 

 

 

 

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

             Milan Smékal, starosta                                               Bc. Markéta Skalková, místostarostka 

 

 

 

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

 

                                        Rostislav Svoboda                          ………………………………………………………. 

  

 

 

  

 

 


