
ZÁPIS č. 1/2022 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pondělí 10.ledna 
2022 od 18.hodin v zasedací místnosti obecního domu. Přítomno 7 zastupitelů a 
1 občan. 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 
 
1)  Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu 
 
2)  Kontrola úkolů 
 
3)   Organizační věci 

4) Záměr obce – pronájem Kulturáku na dobu neurčitou – nájem 10 000,- Kč 
měsíčně 

5) Záměr obce – prodej sekacího nepojízdného traktorku za cenu 12 000,- Kč 

6) Nájemce Kulturáku na dobu neurčitou – nájem 10 000,- Kč měsíčně 

7) Kupující sekacího traktorku nepojízdného za cenu 12 000,- Kč 

8) Diskuse 

9) Závěr 

1. ZAHÁJENÍ, URČENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELE ZÁPISU, 
SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

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.ledna 2022. 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 Miloše Mlčocha. 

 

 



2. KONTROLA ÚKOLŮ 

Úkoly uloženy nebyly. 

 

3. ORGANIZAČNÍ VĚCI 

Žádné příspěvky. 

 

4. ZÁMĚR OBCE – PRONÁJEM KULTURÁKU na dobu neurčitou – 
nájem 10 000,- Kč měsíčně. 

Obec zveřejnila záměr, pronajmout Kulturák na dobu neurčitou-nájem 10 000,- 
Kč měsíčně, dle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, na úředních 
deskách obecního úřadu dne 7.12.2021. Starosta dal o schválení záměru 
hlasovat. 

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

 

5. ZÁMĚR OBCE – PRODAT SEKACÍ TRAKTOREK – nepojízdný za 
cenu 12 000,- Kč 

Dne 7.prosince 2021 obec zveřejnila dle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích, na úředních deskách obecního úřadu také záměr prodat sekací traktorek 
nepojízdný za cenu 12 000,- Kč. I o schválení tohoto záměru dal starosta 
hlasovat. 

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

 

6. NÁJEMCE KULTURÁKU 

Starosta sdělil, že o pronájem Kulturáku projevila zájem paní Petra 
Rozmánková. Písemné vyjádření doručila na obecní úřad 22.12.2021, navrhuje 
pronájem od 1.2.2022. 

Starosta dal o schválení pronájmu pro paní Petru Rozmánkovou hlasovat. 

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

7. KUPUJÍCÍ SEKACÍHO TRAKTRORKU NEPOJÍZDNÉHO 

O odkoupení projevil zájem pan Miloš Kremla, písemnou žádost doručil na 
obecní úřad 4.ledna 2022. 

Starosta dal hlasovat o schválení pana Miloše Kremlu jako kupujícího. 



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

 

8. DISKUSE 

Starosta dal prostor k diskusi. 

Paní Lenka Říhová se dotazovala, zda by nebylo možné do tzv. mlýnské uličky 
umístit na komunikaci zpomalovací retardér. Starosta odpověděl, že dnes se už 
kovové retardéry nedávají, nyní se budují vyvýšené zpomalovací pruhy z kostek 
a na tuto novou cestu už je to tedy nereálné.  

Pan Pavel Raus jako příslušník Policie ČR, připomenul obezřetnost při 
investování do bitcoinu. 

Diskuse byla uzavřena. 

 

7. ZÁVĚR 

Program jednání byl splněn, starosta tedy poděkoval všem za účast a vznesené 
připomínky, pozval na dubnové zasedání s datem 4.4.2022 a zasedání ukončil. 

 

V Čehovicích 17.ledna 2022 

 

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

      Milan Smékal                                                    Ing. Markéta Skalková 

         starosta                                                               místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu:    

Ing. Jaroslav Špaček            ……………………………………. 

 

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

 


