
ZÁPIS č.3/2020 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pondělí 22.června 2020  

od 19.00 hodin v místnosti obecního domu. Přítomno 5 zastupitelů, 4 občané. 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

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

    schválení navrhovaného programu 

2. Kontrola úkolů 

3. Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2019 

4. Organizační řád Obce Čehovice 

5. Organizační řád Obecního úřadu Čehovice 

6. Jednací řád zastupitelstva obce Čehovice 

7. Žádost MŠ o schválení čerpání finančních prostředků z rezervního fondu MŠ 

8. Dodatek č.001/2020 ke smlouvě č.1030044794/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

    břemene mezi obcí Čehovice a E.ON Distribuce a.s.   

9. Schválení zařazení území obce do území působnosti MAS Prostějov venkov o.p.s. na  

     programové období 2021-2027 

10. Záměr výstavby telekomunikační sítě Infos ART s.r.o. 

11. Schválení účetní závěrky Mateřské školy Čehovice, příspěvková organizace, za rok 2019 

12. Schválení účetní závěrky Obce Čehovice za rok 2019 

13. Organizační věci  

14. Diskuse 

15. Usnesení  

16. 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 4.6.2020. Dále 
starosta konstatoval, že je přítomno 5 zvolených členů zastupitelstva, omluvil nepřítomnost 
paní Bc.Markéty Skalkové a pana Mgr.Miloše Mlčocha, Ph.D.  Konstatoval, že zastupitelstvo 



je usnášeníschopné dle § 92 odst.3 zákona o obcích. Předložil ke schválení návrh programu 
jednání. 
Program byl 5 hlasy schválen v navrhovaném znění.  
Jako ověřovatele zápisu určil paní Lenku Říhovou a Rostislava Svobodu. Zapisovatelem 
zápisu jmenoval Ing. Jaroslava Špačka. 
 
2. KONTROLA ÚKOLŮ 
Úkoly uloženy nebyly. 
 
3. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE  
 
Starosta začal informací, že návrh závěrečného účtu obce byl vyvěšen na úřední desce obce  
i elektronické úřední desce obce (www.cehovice.cz)  od 2.6.2020  do 22.6.2020 
             Závěrečný účet obsahuje: 

- Plnění příjmů, výdajů a financování za kalendářní rok 2020 
- Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu – dotace přijaté i poskytnuté 
- Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 
- Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát, Přílohu – sestavené k 31.12.2019- Obce Čehovice 
- Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát, Přílohu – sestavené k 31.12.2019- PO MŠ Čehovice 
- Hospodaření se sociálním fondem Obce Čehovice za rok 2019 
- Zpráva z interního auditu MŠ Čehovice za I.pololetí 2019 

Uvedl, že podrobně lze prostudovat materiál na webu obce www.cehovice.cz , úřední desce, 
nebo přímo v kanceláři obce v úředních hodinách.  
Celkové příjmy za rok 2019 činily:  15 070 501,19 Kč 
Celkové výdaje za rok 2019 činily:  11 350 190,68 Kč 
Financování za rok 2019 činilo:         3 720 310,51 Kč 
Obec získala neinvestiční dotaci na volby do Evropského Parlamentu – ve výši 29 000,- Kč 
(vratka – 9 505,- Kč) 
a dotace na mzdové náklady pracovníků v rámci veřejně prospěšných prací z Úřadu práce 
ve výši: 31 997,- Kč (vyčerpáno). 
Hospodaření obce bylo přezkoumáno p. Bc.Otkarem Štěpánkem a Ing.Evou Rekovou. 
Během přezkoumání byly zjištěny nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených 
pod písmenem c) (§10 odst. 3.písm.b.) zákona č.420/2004 Sb.): došlo k nedodržení 
stanovených postupů při vedení účetnictví. K těmto nedostatkům byla přijata opatření, byly 
provedeny chybějící účetní zápisy. Informace o přijetí těchto opatření byla zaslána datovou 
schránkou na Krajský úřad Olomouckého kraje. 
Zastupitelstvo obce pověřilo i finanční výbor kontrolou přijetí těchto nápravných opatření. 
Starosta dal hlasovat o schválení Závěrečného účtu obce za rok 2019-s výhradou.  
 
HLASOVÁNÍ: schváleno 5 hlasy 
 
4. ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE ČEHOVICE 
 
Starosta informoval o nutnosti aktualizace Organizačních a Jednacích řádů. 
Jako první seznámil s aktualizovaným zněním Organizačního řádu obce Čehovice. 
K jeho obsahu nebyly žádné připomínky, dal o jeho schválení hlasovat. 
 
HLASOVÁNÍ: schváleno 5 hlas 
 
 

http://www.cehovice.cz/
http://www.cehovice.cz/


5. ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU ČEHOVICE 
 
Zastupitelé byli seznámeni se zněním Organizačního řádu obecního úřadu Čehovice. 
Námitky z řad zastupitelů nebyly. 
 
HLASOVÁNÍ: – schváleno 5 hlasy. 
 
6. JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE ČEHOVICE 
 
Tento bod programu byl věnován znění Jednacího řádu obce Čehovice. 
Nikdo neměl připomínky, byl předložen ke schválení. 
 
HLASOVÁNÍ: – schváleno 5 hlasy. 
 
7. ŽÁDOST MŠ O SCHVÁLENÍ ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 
Z REZERVNÍHO FONDU MŠ 
 
 Starosta předložil žádost o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu MŠ. V žádosti 
bylo uvedeno, že tyto prostředky pokryjí náklady spojené s vymalováním vnitřních prostor 
mateřské školy jako jsou šatna, chodba a příslušenství. Počáteční stav fondu k 1.1.2020 byl ve 
výši 15 765,19 Kč, účetně převeden hospodářský výsledek, zisk, roku 2019 ve výši  
12 914 ,72 Kč. Nyní bude čerpáno 19 300,- Kč, k dočerpání zůstanou prostředky ve výši 
9 379,91 Kč. Starosta dal o schválení použití prostředku rezervního fondu hlasovat. 
 
HLASOVÁNÍ: schváleno 5 hlasy 
 
8. DODATEK č.001/2020 ke smlouvě č.1030044794/001 O SMLOUVĚ BUDOUCÍ  
O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE mezi obcí Čehovice a E.ON Distribuce a.s. 
  
Předmětem smlouvy je závazek obou stran uzavřít po naplnění záměru – realizovat stavbu – na 
par.č. 572/492/1, zařízení distribuční soustavy s názvem „kabel NN, kabelový pilíř, 
uzemnění“, Čehovice, rozšíření DS NN, Chodil, Kremla“ smlouvu o zřízení věcného 
břemene, tímto dodatkem se doplňuje grafická příloha č.1 Smlouvy 
 
HLASOVÁNÍ: schváleno 5 hlasy 
 
9. SCHVÁLENÍ ZAŘAZENÍ ÚZEMÍ DO ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI MAS PROSTĚJOV 
VENKOV o.p.s. NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ  2021-2027 
  
Starosta hovořil o žádosti MAS Prostějov venkov o.p.s. o spolupráci při zajištění podpory 
SCLLD na další programové období 2021-2027. Všechny sdružení MAS opět musí projít 
procesem Standartizace, jejíž jednou z podmínek je předložení „Souhlasů obcí se zařazením 
území obcí do území působnosti MAS“. 
 
HLASOVÁNÍ: schválení 5 hlasy 
 
 
 
 
 



10. ZÁMĚR VÝSTAVBY TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ INFOS ART s.r.o. 
 
Tento bod programu byl věnován oznámení záměru výstavby telekomunikační sítě. Firma Infos 
ART s.r.o. v oznámení sděluje, že v minulém roce byla Ministerstvem průmyslu a obchodu 
vypsána dotační podpora na výstavbu vysokorychlostních telekomunikačních sítí. Podpora je 
směřována do takzvaných bílých míst, ve kterých nejsou aktuálně vysokokapacitní přípojky 
dostupné. Současně by bez této dotační podpory nebyly v budoucnu nikým budované, 
s ohledem na velmi vysoké vstupní náklady. Společnost Infos ART s.r.o. se rozhodla zpracovat 
podklady a požádat o dotaci na celkem 23 obcí v okrese Prostějov a Olomouc. Mezi tyto obce 
patří i Čehovice. Nyní firma neví, zda dotaci obdrží, ale projekční práce vzhledem k termínu 
ukončení projektu jsou již 6 měsíců v přípravě. 
Firma Infos ART s.r.o. dále uvádí, že se jedná o liniovou telekomunikační stavbu se kterou má 
bohaté zkušenosti, povolování probíhá standartním způsobem ve formě územního řízení či 
územního souhlasu. Samozřejmostí je uvedení povrchů po výkopech do původních stavů  A a 
poskytnutí záruky. Obcím se v rámci smluv na věcná břemena hradí za uložení vedení poplatek. 
Obce a občané nenesou žádné finanční výdaje. Dotace vyžaduje realizaci, i v případě, kdy 
jednotlivé domácnosti v současnosti neprojeví o připojení zájem (zakončení přípojky na hranici 
pozemku). Po dokončení projektu podkládky telekomunikační sítě budou mít občané možnost 
využívat internetové přípojky o kapacitě až 300Mbit na domácnost. Dále je v nabídce moderní 
kabelová televize a další interaktivní služby. Firma měla v zájmu provést vlastní prezentaci, 
což v době koronavirových omezení nebylo možné, proto podává oznámení touto formou. 
Starosta dal o schválení záměru výstavby hlasovat. 
 
HLASOVÁNÍ: schváleno 5 hlasy 
 
11. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY MATEŘSKÉ ŠKOLY ČEHOVICE, příspěvková 
organizace, ZA ROK 2019 
 
Podle zákona o obcích schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace zastupitelstvo obce. 

Účetní závěrka obce obsahuje: 

- Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2019 
- Rozvaha sestavená k 31.12.2019 
- Příloha sestavená k 31.12.2019 

Dále byla přiložena Inventarizační zpráva o provedení inventarizace k 31.12.2019 a Zápis 
č.2/2019 z kontroly provedené na základě zákona č.320/2001 Sb. 

Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu 
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

HLASOVÁNÍ: schváleno 5 hlasy 

 
12. SCHVÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE za rok 2019 
 
Podle zákona o obcích schvaluje účetní závěrku obce zastupitelstvo obce. 
Účetní závěrka obce obsahuje: 
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC – Fin 2-12 M sestavený k 31.12.2019 
- Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2019 
- Rozvaha sestavená k 31.12.2019 



- Příloha sestavená k 31.12.2019 
Dále byla přiložena Inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku k 31.12.2019 a 
Zápis č.2/2019 z kontroly provedené na základě zákona č.320/2001 Sb. 
Kniha došlých faktur za rok 2019 
Kniha vydaných faktur za rok 2019 
Kniha analytických a podrozvahových účtu za 12/2019 
Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu 
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 
 
    
13. ORGANIZAČNÍ VĚCI 
 
Starosta sdělil, že koronavirová opatření byla rozvolněna a proto se může konat tradiční opékání 
vepřových kýt, na které všechny pozval. Koná se v sobotu 4.července na hřišti od 14.00 hodin.  
 
14. DISKUSE 
 
Jako první se do diskuse přihlásila paní ředitelka MŠ Božena Spáčilová, která pohovořila  
o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu MŠ na vymalování prostor školky. Dále 
hovořila o navýšení kapacity počtu dětí o 3 děti na 27 dětí. Docházet bude 25 dětí z toho 2 děti 
mají asistentku). Rozloučení s předškoláky proběhne 30.června, pozvala pana starostu, a poté 
ho požádala o posečení trávy na zahradě v MŠ. 
Pan Svoboda Rostislav pozval přítomné na hasičskou hodovou zábavu, kterou pořádají v pátek 
3.července 2020 od 20.00 hodin na hřišti. 
Žádné další příspěvky do diskuse nebyly. Diskuse byla uzavřena. 
 
 
15. USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
1. Program jednání 
2. Závěrečný účet obce – s výhradou 
3. Organizační řád Obecního úřadu Čehovice 
4. Organizační řád Obce Čehovice 
5. Jednací řád zastupitelstva Obce Čehovice 
6. Žádost MŠ o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu MŠ 
7. Dodatek č.001/2020 ke smlouvě č.1030044794/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene mezi obcí Čehovice a E.ON Distribuce a.s. 
8. Zařazení území obce do území působnosti MAS Prostějov venkov o.p.s. na programové 
období  
2021-2027 
9. Záměr výstavby telekomunikační sítě Infos ART s.r.o. 
10. Schválení účetní závěrky Mateřské školy Čehovice, příspěvkové organizace za rok 2019 
11. Schválení účetní závěrky Obce Čehovice za rok 2019 
 
Toto usnesení bylo jednohlasně schváleno. 
 
 
 



16. 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 3. července 2020 
 
 
 
 
………………………………….. 
        Milan Smékal-starosta 
 
 
Ověřovatelé zápisu:              Lenka Říhová …………………………………… 
          
                                                Rostislav Svoboda …… 


	             Závěrečný účet obsahuje:

