
ZÁPIS č.5/2020 
 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v úterý 29. září 2020 
od 19. hodin v zasedací místnosti obecního domu.  
Přítomno 6 zastupitelů a 0 občanů. 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ:   
 

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu,          
     schválení navrhovaného programu 
2.  Smlouva o využití sběrného dvora pro účely zpětného odběru a odděleného 
sběru elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů mezi Obcí Čehovice 
a Rema Systém, a.s. 
3. Dodatek č.1 ke smlouvě o potvrzení zájmu o umístění sběrného boxu na 
drobná vysloužilá elektrozařízení a vytvoření místa zpětného odběru o zapojení 
se do projektu „Zelená obec“ mezi Obcí Čehovice a Rema Systém a.s. 
4. Smlouva o spolupráci mezi Mikroregionem Plumlovsko a Obcí Čehovice – 
účelem smlouvy je vymezit spolupráci smluvních stran na realizaci projektu 
„Vytváření strategických dokumentů pro Mikroregion Plumlovsko“ 
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí Čehovice 
a INFOS ART, spol.s.r.o. – vybudování podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě (optický kabel včetně chráničky) na pozemcích obce. 
6. Organizační věci 
7. Diskuse 
8. Usnesení 
9. 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 22.září 2020. Dále starosta 
konstatoval, že je přítomno 6 zvolených členů zastupitelstva, omluvil z 
pracovních důvodů nepřítomnost pana Ing. Jaroslava Špačka. 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 Rostislava Svobodu. Zapisovatelem zápisu 
jmenoval Ing. Markétu Skalkovou. 
 



NÁVRH NA USNESENÍ: zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 
PRO   6 hlasů             PROTI        0 hlasů                ZDRŽEL     0 hlasů 
 

 
2. SMLOUVA O VYUŽITÍ SBĚRNÉHO DVORA pro účely zpětného odběru 
a odděleného sběru elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů mezi 
Obcí Čehovice a Rema Systém, a.s. 
 
Starosta předložil ke schválení smlouvu o využití sběrného dvora s firmou Rema 
Systém, a.s. týkající se zpětného odběru a odděleného sběru elektrozařízení, 
elektroodpadu, baterií a akumulátorů.  
Předmětem smlouvy – obec se zavazuje ve Sběrných dvorech zřídit a provozovat 
místa odděleného sběru a zpětného odběru elektrozařízení, elektroodpadu, baterií 
a akumulátorů. Rema se zavazuje provádět ze Sběrných dvorů odvoz odděleně 
sebraného elektroodpadu a elektrozařízení. 
Obci náleží za zpětně odebraná elektrozařízení příspěvek ve výši: 0,30 Kč/kg. 
Baterie a akumulátory – bez příspěvku. 
Připomínky nebyly. Starosta dal o schválení uzavření smlouvy hlasovat. 
 
NÁVRH NA USNESENÍ: zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 
PRO   6 hlasů             PROTI        0 hlasů                ZDRŽEL     0 hlasů 
 
 
3. DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O POTVRZENÍ zájmu o umístění 
sběrného boxu na drobná vysloužilá elektrozařízení a vytvoření místa zpětného 
odběru o zapojení se do projektu „Zelená obec“ mezi Obcí Čehovice a Rema 
Systém a.s. 
 
Předmět smlouvy – Rema zahájila realizaci projektu „Zelená obec“, jehož cílem 
je zabezpečovat flexibilní oddělený sběr elektroodpadu, zpětný odběr a 
bezplatný odvoz použitého elektrozařízení a baterií, a to přímo z místa odběru, a 
jejich následnou recyklaci. Rema přenechá obci bezplatně po dobu trvání 
smlouvy 1 kus sběrného boxu určeného pro oddělený sběr elektroodpadu a 
zpětný odběr použitého drobného elektrozařízení nebo baterií. 
Místo určené pro sběr elektroodpadu a zpětného odběru použitých 
elektrozařízení a baterií a počty sběrných boxů: 
Obec Čehovice, Čehovice čp.24, 798 21 
Počet boxů: 1 
Provozní doba. PO - ČT: 8:00 – 10:00 hodin. 
 
 
 
 



4. SMLOUVA O SPOLUPRÁCI mezi Mikroregionem Plumlovsko a Obcí 
Čehovice – účelem smlouvy je vymezit spolupráci smluvních stran na realizaci 
projektu „Vytváření strategických dokumentů pro Mikroregion Plumlovsko“ 
 
V tomto bodě byla ke schválení předložena smlouva o spolupráci mezi 
Mikroregionem Plumlovsko a Obcí Čehovice – účelem smlouvy je vymezit 
spolupráci Mikroregionu a Obce na realizaci projektu „Vytvoření strategických 
dokumentů pro Mikroregion Plumlovsko“ Předmětem projektu je vytvoření 
pasporů a strategických dokumentů pro jednotlivé obce mikroregionu 
zapojených do projektu. Pro obec v rámci projektu budou zpracovány 
následující dokumenty: 
 
a) pasport splaškové kanalizace 
b) pasport inženýrských sítí (vodovodu) 
 
Mikroregion Plumlovsko bude hradit veškeré výdaje projektu. Obec je povinna 
převést na účet mikroregionu částku, která odpovídá výši jejiho podílů na 
projektu. 
Výše podílu obce Čehovice na projektu je 203 900,49 Kč. 
Starosta dal o schválení smlouvy hlasovat. 
  
NÁVRH NA USNESENÍ: zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 
PRO   6 hlasů             PROTI        0 hlasů                ZDRŽEL     0 hlasů 
 
5.  SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ o zřízení věcného břemene mezi 
Obcí Čehovice a INFOS ART, spol.s.r.o.   
 
Další smlouvou předloženou ke schválení byla smlouva o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene mezi Obcí Čehovice a INFOS ART, spol.s.r.o. týkající 
se vybudování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 
(optický kabel včetně chráničky) na pozemcích obce (intravilán). Smluvní strany 
se dohodly, že jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena ve 
výši 10,- Kč za každý metr využitého výkopu. Budoucí oprávněný z věcného 
břemene se zavazuje zaplatit celou úhradu za zřízení věcného břemene před 
podáním návrhu na vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru 
nemovitostí. 
Starosta dal o schválení smlouvy hlasovat.  
 
 
 
 
 
 



NÁVRH NA USNESENÍ: zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 
PRO   6 hlasů             PROTI        0 hlasů                ZDRŽEL     0 hlasů 
 
 
6. ORGANIZAČNÍ VĚCI 
 
Starosta seznámil zastupitele se zavedením moderní služby pro obec – mobilního 
rozhlasu. Občané, kteří se zaregistrují, budou dostávat informace z úřadu 
pohodlně do telefonu či e-mailu. Informační letáky budou občanům rozneseny do 
schránek. 
 
7. DISKUSE 
Diskusní příspěvky nebyly. 
 
8. ZÁVĚR 
Starosta poděkoval zastupitelům za účast a zasedání ukončil. Další zasedání 
zastupitelstva – 9.listopadu 2020 od 18.00 hodin. 
 
V Čehovicích 4.října 2020 
 
 
…………………………………                       …………………………………. 
       Milan Smékal                                                         Ing. Markéta Skalková 
          starosta                                                                       místostarostka 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu : Lenka Říhová …………………………………….. 
 
                                  Rostislav Svoboda ……………………………….. 
 


	

