ZÁPIS č.7/2020
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pondělí 7.prosince
2020 od 19. hodin v zasedací místnosti obecního domu.
Přítomno 6 zastupitelů a 5 občanů.
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu,
schválení navrhovaného programu
2. Kontrola úkolů
3. Jmenování inventarizační komise pro inventarizaci majetku k 31.12.2020
4. Dodatek č.14 – sazba za placení předané vody na rok 2021
5. Návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2021
6. Návrh rozpočtu Sociálního fondu na rok 2021
7. Plán práce zastupitelstva obce na rok 2021
8. Návrh rozpočtu Mateřské školy Čehovice na rok 2021
9. Smlouva o zajištění organizace výběrového řízení na akci „Obec ČehoviceSběrná místa a kontejnery“.
10. Veřejnoprávní smlouva o dotaci na poskytnutí finančního příspěvku (dotace)
z rozpočtu obce na rok 2021 prodejně potravin Jednota Uherský Ostroh
11. Návrh schválení strategických dokumentů – pasport kanalizace a pasport
vodovodu s vyvěšením na úřední stránky obce
12. Organizační věci
13. Diskuse
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, od 30.listopadu 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 pana Rostislava Svobodu a
Mgr.Miloš Mlčoch Ph.D., zapisovatelkou zápisu jmenoval Ing.Markétu
Skalkovou.
NÁVRH NA USNESENÍ: zastupitelstvo obce schvaluje program jednání
PRO 6 hlasů

PROTI

0 hlasů

ZDŽEL

0 hlasů

2. KONTROLA ÚKOLŮ
Žádné úkoly uloženy nebyly.

3. JMENOVÁNÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE PRO INVENTARIZACI
MAJETKU k 31.12.2020.
Starosta informoval o zákonné povinnosti provedení inventarizace majetku k 31.
12. 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
30.1.2021. Zápis o výsledku inventarizace bude po jejím ukončení předložen na
dalším zasedání zastupitelstva obce. Navrhl složení inventarizační komise:
Milan Smékal – předseda, Ing.Jaroslav Špaček, Ing.Markéta Skalková, Rostislav
Svoboda, Petra Růžičková. O tomto návrhu dal hlasovat.
NÁVRH NA USNESENÍ: zastupitelstvo obce schvaluje složení inventarizační
komise v uvedeném složení
PRO 6 hlasů

PROTI

0 hlasů

ZDŽEL

0 hlasů

4. DODATEK č.14 – sazba za placení předané vody na rok 2021
Tento bod byl věnován seznámením s návrhem Dodatku č.14 ke Kupní smlouvě
Č.14/2006/VP s Moravskou vodárenskou týkající se ceny, fakturace a placení
předané vody – návrh ceny na letošní rok ve výši 30,80 Kč za 1m3 + 10% DPH.
Starosta tedy oznámil, že cena pro občany ve výši 40,00 za 1m3 Kč pro rok 2021
zůstane nezměněná.

5. NÁVRH PRAVIDEL ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA NA ROK 2021
Starostův návrh pravidel byl následující:
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.
Žádné jiné návrhy nepadly, připomínky nebyly dal, tedy o návrhu hlasovat.
NÁVRH NA USNESENÍ: zastupitelstvo obce schvaluje uvedený návrh
pravidel rozpočtového provizoria na rok 2021
PRO 6 hlasů

PROTI

0 hlasů

ZDŽEL

0 hlasů

6. NÁVR ROZPOČTU SOCIÁLNÍHO FONDU NA ROK 2021
Konečný zůstatek fondu k 31.12.2020
137 009,45 Kč
Starosta seznámil s návrhem rozpočtu sociálního fondu na rok 2021:
Příjmy fondu – odvod z hrubých mezd ve výši 6%
110 000,- Kč
Výdaje fondu – příspěvky na stravné, ošatné, kulturu
na rekreaci
110 000,- Kč
Dal o návrhu hlasovat.
NÁVRH NA USNESENÍ: zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu SF
na rok 2021.
PRO 6 hlasů

PROTI

0 hlasů

ZDŽEL

0 hlasů

7. PLÁN PRÁCE ZASTUPITELSTVA OBCE NA ROK 2021.
Předložen byl Plán práce zastupitelstva obce na rok 2021.
Zasedání ZO : 15.2.201 – 18.00 hodin, 19.4.2021, 14.6.2021, 13.09.2021 –
19.hodin, 11.11.2021, 06.12.2021 – 18.00 hodin
Předloženo ke schválení.

NÁVRH NA USNESENÍ: zastupitelstvo obce schvaluje Plán práce
zastupitelstva obce na rok 2021
PRO 6 hlasů

PROTI

0 hlasů

ZDŽEL

0 hlasů

8. ROZPOČET MATEŘSKÉ ŠKOLY ČEHOVICE, okres Prostějov,
příspěvková organizace NA ROK 2021
V tomto bodě se projednávalo schválení rozpočtu MŠ na rok 2021.
Paní ředitelka předložila rozpočet ve výši 220 000,- Kč. Jedná se především o
pokrytí provozních nákladů MŠ. Energie, kancelářské a čistící prostředky,
provádění údržby a revizí, úhrada položek za telefon, zpracování účetnictví a
mezd a také hraček i potřeb pro vzdělávání dětí.
Mzdové náklady zaměstnanců jsou hrazeny z dotací Olomouckého kraje.
Starosta dal o schválení rozpočtu v uvedené výši hlasovat.
NÁVRH NA USNESENÍ: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet MŠ na rok
2021
PRO 6 hlasů

PROTI

0 hlasů

ZDŽEL

0 hlasů

9. SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na předmět
projektu s názvem „Obec Čehovice – Sběrná místa a kontejnery mezi Obcí
Čehovice a firmou AlnioGroup s.r.o.
Starosta seznámil zastupitele s návrhem smlouvy o zajištění výběrového řízení
na předmět projektu s názvem „Obec Čehovice – Sběrná místa a kontejnery
mezi Obcí Čehovice a firmou Alnio Group s.r.o. Dotace na akci byla přidělena
je nutno tedy vybrat zhotovitele. Před tím je potřeba zajistit řádné výběrové
řízení, starosta navrhoval toto svěřit firmě Alnio Group s.r.o. z Brna. Firma
Alnio se smlouvou zavazuje zajistit organizaci výběrového řízení na základě
informací, údajů a dokumentů, které jí budou od objednatele, obce, dodány.
Cena za zajištění dle smlouvy činí 39 000,- Kč. Nárok na úhradu dnem, kdy
bude výběrové řízení ukončeno. Za ukončení řízení se považuje i jeho zrušení.
Starosta dal o uzavření smlouvy hlasovat.

NÁVRH NA USNESENÍ: zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o
zajištění výběrového řízení s firmou Alnio Group s.r.o.
PRO 6 hlasů

PROTI

0 hlasů

ZDŽEL

0 hlasů

10. VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O DOTACI NA POSKYTNUTÍ
finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu obce na rok 2021 prodejně
potravin Jednota Uherský Ostroh
Starosta předložil zastupitelům žádost Jednoty Uherský Ostroh o finanční
příspěvek (dotaci) z rozpočtu obce na částečné pokrytí nákladů provozování
prodejny potravin v obci Čehovice na rok 2021, požadovaná výše příspěvku ve
výši 120 000,- Kč, měsíční příspěvek ve výši 10 000,- Kč. V případě souhlasu,
uzavřena Veřejnoprávní smlouva č.2/2020 o dotaci na poskytnutí finančního
příspěvku.
Starosta dal o schválení uzavření smlouvy hlasovat.
NÁVRH NA USNESENÍ: zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
Veřejnoprávní smlouvy č.2/2020
PRO 5 hlasů

PROTI

1 hlasů

ZDŽEL

0 hlasů

11. NÁVRH STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ – pasport kanalizace a
pasport vodovodu s vyvěšením a zveřejněním na webových stránkách obce.
Starosta podal informaci o tom, že aby Mikroregion Plumlovsko mohl přistoupit
k žádosti o platbu a závěrečnou zprávu k projektu „Vytvoření strategických
dokumentů pro Mikroregion Plumlovsko“ je nutné uveřejnit strategické
dokumenty – pasporty – na webových stránkách všech obcí zapojených do
projektu. Důležité je také zveřejnit informaci ve které je odkaz, kde je možné
nahlédnout do těchto dokumentů, které budou veřejně přístupné v sídle obcí.
Výstupy projektu by měly být dostupné všem cílovým skupinám.
Starosta dal o schválení Strategických dokumentů a jejich zveřejnění hlasovat.
NÁVRH NA USNESENÍ: zastupitelstvo obce schvaluje Strategické dokumenty
s vyvěšením a zveřejněním na webových stránkách obce.
PRO 6 hlasů

PROTI

0 hlasů

ZDŽEL

0 hlasů

12. ORGANIZAČNÍ VĚCI
V tomto bodě programu starosta poděkoval jménem svým i celého zastupitelstva
paní Boženě Spáčilové za její dlouholetou práci v mateřské škole v Čehovicích,
především v období, kdy vykonávala a to velmi svědomitě, nelehkou funkci
ředitelky.
13. DISKUSE
Pan Pavel Raus připomínal, že na plechové boudě na hřišti, ve které se skladují
lavičky je ulomená petlice na zavírání. Starosta přislíbil nápravu.
Poté vyslovil názor na návrh pana Pavla Rause umístit venkovní betonový stůl
na stolní tenis na hřiště. Na hřišti by se asi moc špatně hrálo, a to hlavně kvůli
často nepříznivým povětrnostním podmínkám.
Pan Raus sdělil, že to byl jen takový návrh. Hovořil dále o tom, že na
víceúčelovém hřišti jsou i některé další problémy. Děti práskají brankou, šrouby
špatně drží, západka nechodí ven, z hřiště mizí vybavení.
Odpovědˇ starosty-jednoho pachatele vypátral a byl přestupek související
s poškozením obecního majetku řešit, v závěru ještě dostal vynadáno od rodičů.
Touto cestou bych poprosil pana Svobodu o zhotovení 3ks nášlapů na schody.
Pan Rostislav Svoboda zase poprosil o pomoc při případném ledování plochy na
hřišti.
Pan Raus ještě zmínil upozornění na podvodné emaily (varování již přišlo
občanům i mobilním rozhlasem) a zdůraznil, že těchto podvodných pokusů je
momentálně hodně i od bank, tak je potřeba být opatrný. Dále hovořil i o tom, že
je potřeba hlídat a zabezpečovat majetek. Na území Čehovic proběhla další
krádež – nyní u paní Michalcové, kdy pachatelé hledali zřejmě šperky a peníze
v opuštěném domě. Ještě také musel napomínat místní mládež, protože si hrála s
pyrotechnikou a nechala dokonce i bouchnout odpadkový koš na cyklostezce.
Pan starosta za tyto informace i aktivity panu Rausovi poděkoval.
Poté diskusi uzavřel.
13. ZÁVĚR
Na úplný závěr starosta konstatoval, že všechny body programu jednání byly
projednány, popřál krásný adventní čas, příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a pohody do nového roku a zasedání ukončil. Příští zasedání dle
plánu práce ZO dne 15.února v 18.hodin.

V Čehovicích 15.prosince 2020
…………………………..

……………………………………

Milan Smékal
starosta

Ověřovatelé zápisu :

Ing. Markéta Skalková
místostarostka

Ing.Jaroslav Špaček

…………………………

Rostislav Svoboda

…………………………

