
ZÁPIS č.1/2021 
 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pondělí 15.února 
2021 od 19. hodin v zasedací místnosti obecního domu.  
Přítomno 5 zastupitelů a 4 občané. 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ:   
 
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu,  

    schválení navrhovaného programu 

2. Kontrola úkolů 

3.  Zpráva o inventarizaci majetku obce k 31.12.2020 

4. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 

5.  Výběr zhotovitele na akci „Místní komunikace za humny“ 

6. Organizační věci  

7. Diskuse 

8. 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 8.února 2021. Dále starosta 
konstatoval, že je přítomno 5 zvolených členů zastupitelstva, pan Jaroslav 
Špaček je z pracovních důvodů omluven a paní Lenka Říhová kvůli nemoci. 
Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné dle § 92 odst. 3 zákona o 
obcích. Předložil ke schválení návrh programu jednání.  

 

 

USNESENÍ:  



PRO: 5 hlasů                PROTI: 0 hlasů                   ZDRŽEL: 0 hlasů  

Program byl schválen v navrhovaném znění.  

Jako ověřovatele zápisu určil pana Rostislava Svobodu a pana Pavla 
Kunerta. Zapisovatelem zápisu jmenoval paní Markétu Skalkovou. 

 

2. KONTROLA ÚKOLŮ 

Úkoly uloženy nebyly. 

 

 3. ZPRÁVA O INVENTARIZACI MAJETKU OBCE k 31.12.2020 

Starosta podal zprávu o provedené inventarizaci majetku obce:  

1. Členové inventarizační komise: Smékal Milan, Ing. Skalková Markéta, 
Ing. Jaroslav Špaček, Svoboda Rostislav, Petra Růžičková. 

2. Plán inventur schválen 7.prosince 2020 
3. Předmět inventarizace: Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, 

Dlouhodobý finanční majetek, Drobný dlouhodobý hmotný i nehmotný 
majetek, dokladová inventura u rozvahových účtů. 

4. Inventarizace provedena k datu 31.12.2020 
5. Hmotně odpovědná osoba: Smékal Milan 
6. Způsob provedení inventarizace majetku: fyzické zjištění a dokladově 

na rozvahových účtech. 
7. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou č.270/2010 a 

Směrnicí obce Čehovice č. 5 pro inventarizaci majetku, závazků. 
Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů 
inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly 
zjištěny rozdíly. Termíny inventur byly dodrženy. Proškolení komise 
proběhlo v budově OÚ dne 8.1.2021. 

8. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 
9. Materiál, který byl určen k likvidaci je veden na samostatných 

formulářích. 
10. Počet inventarizačních zápisů: 1 zápis uložený na obecním úřadě. 
11. Majetek určený k vyřazení byl vyřazen a odepsán z majetkové evidence. 
12.  Pracovníci odpovědní za průběh inventarizace majetku potvrzují, že  

 inventarizace veškerého majetku byla provedena za jejich účasti a žádný 
majetek nebyl zatajen. 

 
 
      Zahájení inventarizace:   08.01.2021 



 Ukončení inventarizace: 30.01.2021 

Zastupitelstvo obce bere tuto zprávu na vědomí. 

 

4. NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2021 

Starosta zastupitele seznámil s celým návrhem rozpočtu obce jak v příjmových, 

výdajových i položkách financování po jednotlivých položkách a paragrafech. 

Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 29.ledna 2021. 
 
PŘÍJMY: 
Třída 1: Daňové příjmy                         8 087 628,00 Kč 
Třída 2: Nedaňové příjmy                        879 600,00 Kč 
Třída 3: Kapitálové příjmy                                  0,00 Kč 
Třída 4: Přijaté dotace                              365 100,00 Kč 
CELKEM                                             9 332 328,00 Kč 
 
VÝDAJE: 
Třída 5: Běžné výdaje                            6 280 328,00 Kč 
Třída 6: Kapitálové výdaje                     6 600 000,00 Kč 
CELKEM                                            12 880 328,00 Kč 
 
FINANCOVÁNÍ :                                 3 548 000,00 Kč 
 
Z řad zastupitelů nebyly dotazy ani připomínky, starosta dal o schválení návrhu 
rozpočtu hlasovat. 
 
USNESENÍ:  

PRO: 5 hlasů                PROTI: 0 hlasů                   ZDRŽEL: 0 hlasů  

Rozpočet obce na rok 2021 byl schválen. 
 

5. VÝBĚR ZHOTOVITELE NA AKCI „Místní komunikace za humny“ 

Výběrovým řízením na akci „Místní komunikace za humny“ byla pověřena 
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, z.s.p.o. 

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu ust.§ 27 
zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Druh VZ: stavební práce 



Datum otevírání obálek – 1.2.2021   v 11.35 hodin. 

Seznam doručených obálek: 

1. LAZAM uničovská stavební s.r.o. 

2. OPLUŠTIL -stavby s.r.o. 

3. SWIETELSKY stavební s.r.o. 

4. Metrostav Infrastructure a.s. 

5. EURONOVIA CS, a.s. 

Hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena 

Žádná nabídka nebyla vyřazena, žádný uchazeč nebyl vyzván k doplnění 
nabídky. 

Nejnižší nabídku podala firma Swietelsky stavební s.r.o. – 5 695 174,36 Kč 

Nabídka splnila zadávací podmínky. 

Starosta dal návrh vybrat jako zhotovitele na akci „Místní komunikace za 
humny“ 

Firmu SWIETELSKY stavební s.r.o. 

 

USNESENÍ: 

PRO:   4 hlasy                   PROTI:    0 hlasů                ZDRŽEL:    1 hlas 

Firma Swietelsky stavební byla schválena jako zhotovitel na akci „Místní 
komunikace za humny“ 

 

6. ORGANIZAČNÍ VĚCI 

Starosta připomenul omezení úředních hodin obecního úřadu: 

Pondělí 8.00 – 11.00 hodin, 17.00 – 19.00 hodin 

Čtvrtek 8.00 – 11.00 hodin,  17.00 – 19.00 hodin 

Hovořil také o nutnosti opravy věžních hodin na kostele sv.Prokopa, které jsou 
v majetku obce a nějak dobu již nefungují, byla kontaktována firma Věžní 
hodiny Valla z Vyškova, která již v minulosti opravy hodin prováděla. 

 



 

7. DISKUSE 

Byla otevřena diskuse. 

Pan Pavel Kunert se dotazoval, jak dopadlo výběrové řízení na ředitelku 
Mateřské školy. Starosta odpověděl, že výběrové řízení proběhne až 24.března 
2021 od 9.hodin na obecním úřadě. O jeho výsledku bude samozřejmě 
informovat. 

 

8. ZÁVĚR 

Všechny body schváleného programu jednání byly naplněny, starosta poděkoval 
za účast všem přítomným, a zasedání ukončil. Termín dalšího zasedání je 
stanoven na 19.dubna 2021 od 19.00 hodin. 

 

V Čehovicích 22.února 2021 

 

 

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

     Milan Smékal                                                     Ing.Markéta Skalková 

         starosta                                                                 místostarostka 

 

Ověřovatelé zápisu:                          Pavel Kunert             
………………………….. 

 

                                                         Rostislav Svoboda      
………………………….. 
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