
ZÁPIS č.4/2021 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pondělí 20.září 2021 
od 19.hodin v zasedací místnosti obecního domu. Přítomné 6 zastupitelů a 0 
občanů. 

 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 
 
1.  Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu 
2.  Kontrola úkolů 
3.  Darovací smlouva-Obec Čehovice pro Jihomoravský kraj – poskytnutí 
     peněžitého daru na účel „Likvidace následků a obnova území  
     Jihomoravského kraje postiženého dne 24.6.2021 extrémními bouřkami, 
     tornádem nebo krupobitím   
 4. Kupní smlouva č.1/2021-Obec Čehovice a MEVA-TEC s.r.o. – předmět 
     smlouvy – kontejnery na tříděný odpad 
 5. Kupní smlouva č.2/2021-Obec Čehovice a Traktorservis-ML, s.r.o. –  
     předmět smlouvy - Štěpkovač 
 6. Smlouva o úvěru-Obec Čehovice-Komerční banka a.s.- úvěr na rekonstrukci 
     místní komunikace Za humny ve výši – 1 000 000,- Kč 
 7. Nákup Malotraktor s kabinou Vega 36HP Comfort    
 8. Smlouva č.: PR-001030066754/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení  
     věcného břemene mezi Obcí Čehovice a EG.D, a.s. – „Čehovice, rozšíření  
     DS NN, Lysický“ 
 9. Diskuse 
 10. Závěr 
 

 
1. ZAHÁJENÍ, URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A JMENOVÁNÍ 
ZAPISOVATELE ZÁPISU 

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 3.září 2021. Dále starosta 
konstatoval, že je přítomno 6 zvolených členů zastupitelstva. Omluvil 
z pracovních důvodů nepřítomnost pana Jaroslava Špačka. Konstatoval, že 
zastupitelstvo je usnášeníschopné dle § 92 odst.3 zákona o obcích. Předložil ke 
schválení program jednání. 

USNESENÍ:  PRO: 6 hlasů        PROTI: 0 hlasů          ZDRŽEL SE: 0 hlasů 



Jako zapisovatele zápisu jmenoval Markétu Skalkovou, a jako ověřovatele 
zápisu určil Lenku Říhovou a Rostislava Svobodu. 

2. KONTROLA ÚKOLŮ 

Žádné úkoly uloženy nebyly. 

 

3. DAROVACÍ SMLOUVA-OBEC ČEHOVICE PRO JIHOMORAVSKÝ 
KRAJ – poskytnutí peněžitého daru na účel „Likvidace následků a obnova 
území Jihomoravského kraje postiženého dne 24.6.2021 extrémními 
bouřkami, tornádem nebo krupobitím. 
 
 Starosta připomenul, že obec poskytla finanční dar obcím postiženým tornádem 
ve výši 30 000,- Kč – Rada Jihomoravského kraje na své 29.schůzi konané dne 
21.7.2021 usnesením č.1824/21/R29 rozhodla o přijetí tohoto daru na účel 
„Likvidace následků a obnova území Jihomoravského kraje postiženého dne 
24.6.2021 extrémními bouřkami, tornádem nebo krupobitím. V návaznosti na 
toto rozhodnutí byla sepsána darovací smlouva.  
Starosta dal o jejím schválení hlasovat. 
 
USNESENÍ :  PRO: 6 hlasů        PROTI: 0 hlasů          ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

4. KUPNÍ SMLOUVA č.1/2021-Obec Čehovice a MEVA-TEC s.r.o. – 
předmět smlouvy – kontejnery na tříděný odpad. 
 
Tento bod jednání se věnoval starosta předložení Kupní smlouvy s firmou 
MEVA-TEC s.r.o. jejímž předmětem je koupě kontejnerů na tříděný odpad. 
Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení mimo režim zákona o 
veřejných zakázkách – název zakázky „Obec Čehovice-Sběrná místa a 
kontejnery – 1.část“. Předmět koupě je: 
1 ks kontejneru na plast o objemu 1,1 m3 

1 ks kontejneru na papír o objemu 1,1 m3 

2 ks kontejnerů na sklo o objemu    1,5 m3      

1 ks kontejneru na objemný odpad o objemu min. 12 m3 

3 ks kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad o objemu min. 5 m3 

Součástí dodávky předmětu koupě jsou též: doložení dokumentace, vyzkoušení 
funkčnosti, doprava na místo, úklid po provedené dodávce, předání návodů 
k obsluze, zaškolení kupujícího. 
Celkové kupní cena je 326 579,- Kč včetně DPH. 
Kupní cena bude hrazena z dotace z Operačního programu Životního prostředí. 
Starosta dal o schválení smlouvy hlasovat. 
 
USNESENÍ :  PRO: 6 hlasů        PROTI: 0 hlasů          ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 



 
  5. KUPNÍ SMLOUVA č.2/2021-Obec Čehovice a Traktorservis-ML, s.r.o. 
–  
     předmět smlouvy - Štěpkovač 
 

V tomto bodě programu byla předložena ke schválení Kupní smlouva č.2/2021 
s firmou Traktorservis – ML, s.r.o. která byla také uzavřena na základě 
výběrového řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách – název zakázky  
„Obec Čehovice – Sběrná místa a kontejnery – 2.část“. Předmětem koupě je 
Štěpkovač. Kupní cena – 314 479,- Kč. Součástí dodávky předmětu koupě jsou 
opět též: vyzkoušení funkčnosti, doprava na místo, úklid po provedené dodávce, 
předání návodů k obsluze v českém jazyce, zaškolení personálu kupujícího, 
předání ES prohlášení o shodě. 
Cena opět hrazena z dotace z Operačního programu Životního prostředí. 
Starosta dal o schválení smlouvy hlasovat. 
 
USNESENÍ :  PRO: 6 hlasů        PROTI: 0 hlasů          ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

6. SMLOUVA O ÚVĚRU - Obec Čehovice-Komerční banka a.s. - úvěr na 
rekonstrukci místní komunikace Za humny. 
 
Starosta předložil ke schválení Smlouvu o úvěru s Komerční bankou, reg. číslo 
99030802610, v níž se banka zavazuje poskytnout úvěr ve výši 1 000 000,- Kč 
k účelu financování akce „Rekonstrukce místní komunikace Za Humny“ , jedná 
se o investiční úvěr – municipální v Kč. První splátka 30.11.2021 ve výši  
16 667,- Kč, další splátky 2 až 59 – každý poslední den kalendářního měsíce – 
ukončení 31.10.2026 – počet splátek 60. 
 
Starosta dal o schválení smlouvy hlasovat. 
USNESENÍ :  PRO: 6 hlasů        PROTI: 0 hlasů          ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

7. NÁKUP MALOTRAKTORU s kabinou Vega 36HP Comfort    
 
Starosta podal informaci o tom, že stávající malotraktor Vega, již vyžaduje 
velmi nákladnou a náročnou opravu. Obec tedy má v úmyslu, zakoupit nový 
malotraktor VEGA 36HP Comfort s kabinou. Firma Šálek s.r.o. navrhla 
zakoupení tohoto modernějšího malotraktoru s tím, že splatnost faktury bude 
k 31.12.2022. Cenová nabídka na nabízený malotraktor včetně příslušenství je 
484 000,- Kč.  

 

Starosta dal o schválení nákupu nového traktoru hlasovat. 



USNESENÍ :  PRO: 6 hlasů        PROTI: 0 hlasů          ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 
8. SMLOUVA č.: PR-001030066754/001-MOPR o smlouvě budoucí o 
zřízení  
    věcného břemene mezi Obcí Čehovice a EG.D, a.s. – „Čehovice, rozšíření  
    DS NN, Lysický 

Poslední smlouvou, kterou starosta předložil ke schválení, byla smlouva č.PR-
001030066754/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi 
Obcí Čehovice a EG.D.as. V této smlouvě se smluvní strany dohodly, že 
smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění 
distribuční soustavy-kabelové vedení NN, uzemnění, na pozemcích 
parc.č.589,590, stavba s názvem „Čehovice, rozšíření DS NN, Lysický“ Věcné 
břemeno je zřizováno úplatně, za jednorázovou náhradu v celkové výši 2 600,- 
Kč. 

Starosta dal o schválení smlouvy hlasovat. 
USNESENÍ :  PRO: 6 hlasů        PROTI: 0 hlasů          ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

9. DISKUSE 

Diskusní příspěvky nebyly. 

10. ZÁVĚR 

Schválené body programu jednání byly naplněny, starosta poděkoval a přítomné 
zastupitele pozval na další jednání s datem 11.11.2021v 19.hodin. 

V Čehovicích 27.září 2021 
 
…………………………………….           ……………………………………… 
 
              Milan Smékal                                        Ing. Markéta Skalková 
                    starosta                                                   místostarostka 
           
  

Ověřovatelé zápisu:          
                                     Lenka Říhová    ……………………………………… 
 
                                     Rostislav Svoboda  ………………………………….. 
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