
ZÁPIS č.3/2021 
 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pondělí 21.června 2021 
od 18. hodin v zasedací místnosti obecního domu.  
Přítomno 7 zastupitelů a 6 občanů. 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ:   
 
1.  Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu 

2.  Kontrola úkolů 
3.  Smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru mezi Obcí Čehovice 
     a firmou REMA Systém, a.s. 
4. Návrh závěrečného účtu obce Čehovice za rok 2020 
5. Schválení účetní závěrky obce Čehovice za rok 2020 
6. Schválení účetní závěrky Mateřské školy, okres Prostějov, příspěvková  
    organizace za rok 2020 
7. Nájemní smlouva mezi Obcí Čehovice a firmou INFOS ART spol.s.r.o. 
8. Organizační věci 
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 7.června 2021. 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 program jednání. 

USNESENÍ :  PRO: 7 hlasů        PROTI: 0 hlasů          ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

Jako zapisovatele zápisu jmenoval Markétu Skalkovou, a jako ověřovatele 
zápisu určil Jaroslava Špačka a Miloš Mlčocha. 

2. KONTROLA ÚKOLŮ 

Žádné úkoly uloženy nebyly. 



 

 

3. SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU 
mezi Obcí Čehovice a firmou REMA Systéms, a.s. 

Starosta předložil ke schválení Smlouvu o zřízení veřejného místa zpětného odběru 
mezi Obcí Čehovice a firmou REMA Systéms, a.s. 

Firma REMA je provozovatelem kolektivního systému, který na základě oprávnění 
vydaného podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech zajištuje plnění povinností 
výrobců elektrozařízení stanovených pro zpětný odběr, zpracování a využití nebo 
odstranění odpadního elektrozařízení a za tím účelem zřizuje místa zpětného 
odběru výrobců elektrozařízení.REMA uzavřela smlouvu o spolupráci se 
společností REMA Battery s.r.o. – spolupráce při zajišťování zpětného odběru, 
zpracování a recyklace odpadních, přenosných, zabudovaných či přiložených 
baterií a akumulátorů. Uzavřela také smlouvu o spolupráci se společností REMA 
PV SYSTÉM, a.s. - spolupráce při zajišťování zpětného odběru odpadních 
solárních panelů. Obec provozuje obecní systém odpadového hospodářství, 
který je vhodný ke zřízení veřejného místa zpětného odběru ve smyslu zákona 
č.542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, a má tedy zájem za využití 
tohoto systému zřídit místo zpětného odběru výrobků s ukončenou životností i 
v Čehovicích – za tímto účelem se uzavírá tato smlouva. Místem zpětného odběru 
– Čehovice čp.24, dvůr za Hasičskou zbrojnicí. Výše finančního příspěvku za 
zajištění zpětného odběru: 

- odpadního elektrozařízení – ve výši 0,50 Kč/kg 
- odpadních baterií a akumulátorů – bez příspěvku 

Dotazy nebyly, starosta dal o schválení smlouvy hlasovat. 

USNESENÍ :  PRO: 7 hlasů        PROTI: 0 hlasů          ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

4. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020 

Návrh závěrečného účtu zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl na úřední desce obecního úřadu 
vyvěšen ve zkrácené verzi od 4.června do 21.června, bylo zveřejněno: Zpráva o 
přezkoumání hospodaření obce Čehovice za rok 2020, Vyúčtování přijatých 
transferů a dotací za rok 2020, Vyúčtování poskytnutých transferů a dotací za rok 
2020, Hospodaření se sociálním fondem za rok 2020, Rozvaha sestavená 
k 31.12.2020, Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2020, Rozvaha MŠ Čehovice 
sestavená k 31.12.2020, Výkaz zisku a ztráty MŠ Čehovice sestavený 
k 31.12.2020, Hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb MŠ Čehovice. 



Celý obsah závěrečného účtu byl uložen na obecním úřadě a zveřejněn na 
webových stránkách obce v sekci úřední deska. Kromě vyvěšených dokumentů 
obsahoval ještě: Přílohu obce sestavenou k 31.12.2020, Přílohu MŠ Čehovice 
sestavenou k 31.12.2020, Inventarizační zprávu o provedené inventarizaci obce 
k 31.12.2020, Inventarizační zprávu MŠ Čehovice, Zápis č.2/2020 z kontroly 
provedené na základě zákona č.320/2001 Sb., kontrolovaný subjekt Obce 
Čehovice, Zápis č.2/2020 z kontroly provedené na základě zákona č.320/2001 Sb., 
kontrolovaný subjekt Mateřská škola Čehovice. 

Starosta dal o schválení návrhu závěrečného účtu – bez výhrad hlasovat. 

USNESENÍ :  PRO: 7 hlasů        PROTI: 0 hlasů          ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

5. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE ČEHOVICE za rok 2020 

Na základě § 28 odst.1 vyhlášky č.220/2013 Sb., (schvalovací vyhláška) je termín 
schválení účetní závěrky stanoven tak, aby byla schválena nejpozději do šesti 
měsíců ode dne, ke kterému se účetní závěrka sestavuje. Není-li účetní závěrka 
schválena v této lhůtě, platí že schválena nebyla. 

Účetní závěrka obsahuje: Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2020, Rozvahu sestavenou k datu 31.12.2020, Výkaz zisku a ztráty sestavený 
k 31.12.2020, Přílohu sestavenou k 31.12.2020, Inventarizační zprávu o provedené 
inventarizaci majetku k 31.12.2020, a Zápis č.2/2020 z kontroly provedené dle 
zákona č.320/2001 Sb. 

Starosta dal o schválení závěrky hlasovat. 

USNESENÍ :  PRO: 7 hlasů        PROTI: 0 hlasů          ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

6. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Mateřské školy Čehovice, okres 
Prostějov, příspěvková organizace. 

Účetní závěrka MŠ obsahuje: Rozvahu sestavenou k datu 31.12.2020, Výkaz 
zisku a ztráty sestavený k 31.12.2020, Přílohu sestavenou k 31.12.2020, 
Inventarizační zprávu o provedené inventarizaci majetku k 31.12.2020, a Zápis 
č.2/2020 z kontroly provedené dle zákona č.320/2001 Sb. 

Starosta dal o schválení závěrky hlasovat. 

USNESENÍ :  PRO: 7 hlasů        PROTI: 0 hlasů          ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

 



7. NÁJEMNÍ SMLOUVA mezi Obcí Čehovice a firmou INFOS ART spol. 
s.r.o. 

Starosta předložil ke schválení nájemní smlouvu mezi obcí a firmou INFOS ART 
spol. s.r.o. Obec Čehovice pronajme firmě INFOS ART spol. s.r.o. část vnitřního 
prostoru budovy na par.č.47 za účelem instalace, provozování, udržování, 
upravování nebo výměny telekomunikačního zařízení, zahrnující instalaci 
technologie optické sítě, zařízení na přenos mikrovlnných signálů, spojů, kabelů, 
antén a jiných souvisejících součástí. Nájem se sjednává na dobu neurčitou 
s minimální dobou trvání 10 let od 1.6.2021 s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Výše 
nájemného je stanovena ve výši 4 000,- Kč ročně bez DPH. Spotřeba el. energie do 
400 kWh ročně je zahrnuta v nájemném. 

Starosta dal o schválení smlouvy hlasovat. 

USNESENÍ :  PRO: 7 hlasů        PROTI: 0 hlasů          ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

8. ORGANIZAČNÍ VĚCI 

V tomto bodě starosta hovořil o stavu malotraktoru Vega, který vyžaduje náročnou 
opravu. Firma Šálek s.r.o. , která by opravu provedla, navrhla zakoupení nového 
modernějšího malotraktoru s tím, že starý by odkoupila za 100 000,- Kč a úhrada 
nového by byla až v následujícím roce. Cenová nabídka na nabízený malotraktor 
s kabinou VEGA 36HP Comfort včetně příslušenství je 571 900,- Kč.  

Starosta sdělil, že o této variantě uvažuje. 

Dalším bodem byla organizace pohodového posezení, které pořádá zastupitelstvo 
obce dne 5.července 2021 od 14.hodin na místním hřišti. Starosta požádal 
zastupitele, aby si rozebrali potřebné úkoly tak, aby vše proběhlo ke spokojenosti 
občanů. Akce je hrazena z prostředků nájemců obecních pozemků, na nichž jsou 
fotovoltaické elektrárny. 

Poslední informace byla neradostná, že dotace z dotačního titulu Podpora obnovy 
místních komunikací na akci Komunikace za Humny obci přidělena nebyla. 

Byl dán prostor diskusi. 

9. DISKUSE 

Pan Miloš Mlčoch - žádost o dotaci na akci Komunikace za humny byla 
zamítnuta, co bude obec akce stát a jaký byl důvod zamítnutí? 

Starosta odpověděl, že výběrová komise se řídí podle faktů, kdy která obec už 
dotace získala. Zřejmě se komise Ministerstva pro místní rozvoj snaží rozdělit 
dotace rovnoměrně mezi kraji. Navíc komise obdržela přes 3000 žádostí a vybírali 
jen 350. 



Pan Miloš Mlčoch - jak se tedy bude akce financovat? 

Starosta – z vlastních prostředků a k tomu vyřídíme úvěr od Komerční banky s 
nízkým úrokem a začátkem splácení až poté, co bude splacen jeden ze tří 
stávajících úvěrů.  

Pan Pavel Kunert – se dotazoval jak vysoká částka bude ke splacení?  

Starosta – nyní měsíčně na úvěry splácíme 108 000,- Kč, což by se nemělo změnit 
a ani nadále nijak omezovat finanční potřeby pro běžný provoz obce. 

Pan Luděk Spisar informoval, že se před jejich domem stala havárie při výjezdu 
do hlavní silnice. Dotazoval se, zda by bylo možné nějak víc udržovat zeleň, aby 
bylo lépe vidět. Také se dotazoval, zda by nebyl vhodný radar, auta v této části 
obce moc nedodržují povolenou 50 km rychlost . 

Starosta odpovídal, že souhlasí, radar by dle jeho názoru byl zřejmě nápomocný, 
ale ze zkušenosti okolních starostů ví, že radary jsou obecně dost poruchové.  

Pan Luděk Spisar – je tedy nějaké jiné řešení např. Policie? 

Starosta odpovídal, že policie by řešením byla, ale nemůžeme ji to nařídit. 
Přislíbil, že se budeme více snažit udržovat zeleň, na podzim se některé keříky 
budou muset úplně pokácet, aby byla viditelnost ještě lepší.  

Paní Lenka Říhová - co zpomalovací pruh? 

Starosta odpovídal, že ten nemůžeme umístit na silnici druhé třídy-je to krajská 
silnice.  

Pan Rostislav Svoboda navrhoval, nakoupit modré octavie, lidi si pak budou 
myslet, že tam měří policie. Poté pozval všechny na hodovou zábavu, kterou 
pořádají Hasiči v pátek 2.červnence od 20.00 hodin na místním hřišti. 

Starosta přidal pozvání na pohodové posezení s opékáním vepřových kýt.  

Diskuse byla uzavřena. 

10. ZÁVĚR 

Schválené body programu byly naplněny, starosta poděkoval za účast i všechny 
vznesené připomínky a dotazy. Pozval přítomné na další zasedání s datem 20.září 
2021 od 19.00 hodin. 

V Čehovicích 28.června 2021 

 

 

 



 

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

   Milan Smékal                                                      Ing.Markéta Skalková 

      starosta                                                               místostarostka 

 

 

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

 

                                            Mgr.Miloš Mlčoch Ph.D. ……………………………. 
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