
ZÁPIS č.2/2022 

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pondělí 4.dubna 
2022 v 19.hodin 

v zasedací místnosti obecního domu. Přítomno bylo 7 zastupitelů a 3 občané. 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

1)  Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu 
2)  Kontrola úkolů 
3)  Zpráva o inventarizaci majetku obce k 31.12.2021   

4) OZV č.1/2022, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce –        
OZV č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

5) OZV č.2/2022, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce – 

OZV č.2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci (se základem poplatku podle hmotnosti odloženého odpadu) 

6) OZV č.3/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

7) OZV č.4/2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci (se základem poplatku podle hmotnosti odloženého odpadu) 

8) Schválení účetní závěrky obce k 31.12.2021 

9) Schválení účetní závěrky MŠ Čehovice k 31.12.2021 

10) Záměr obce – prodej pozemku par. číslo 170/2 o výměře  
      951 m2, cena za 1 m2 – 1 300,- Kč. 
11) Organizační věci 

12) Diskuse 

13) 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 25.března 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. 

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

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

2. KONTROLA ÚKOLŮ 

Úkoly uloženy nebyly. 

3. ZPRÁVA O INVENTARIZACI MAJETKU OBCE k 31.12.2021. 

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 2021 
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 31.12.2021 
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 8.1.2022. 

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:  07.01.2021 
 

Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o inventarizace majetku obce k 31.12.2021 na 
vědomí. 



 

4. OZV č.1/2022, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce-
OZV č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 

V tomto bodě programu předložil ke schválení OZV č.1/2021 o stanovení 
obecního systému odpadového hospodářství, Ministerstvo vnitra-odbor veřejné 
správy, dozoru a kontroly ji shledalo v rozporu se zákonem. 

Starosta dal o schválení vyhlášky č.1/2022 hlasovat. 

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

 

5. OZV č.2/2022, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce –  

OZV č.2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci (se základem poplatku podle hmotnosti odloženého odpadu) 

Starosta sdělil že i OZV č.2/2021 byla shledána v rozporu se zákonem, a proto je 
potřeba schválit OZV č.2/2021, kterou se zrušují některé obecně závazné 
vyhlášky obce o místním poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci (podle 
hmotnosti odloženého odpadu). 

Starosta dal o schválení vyhlášky č.2/2022 hlasovat. 

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

 

6. OZV č.3/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

Byla předložena ke schválení vyhláška, která je v souladu se zákonem – OZV 
č.3/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 

Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce 
Čehovice. Stanovuje že, každý je povinen odpad, který předává do obecního 
systému, odkládat na místa k tomu v obci určená. Nabývá účinnosti 15.dnem po 
jejím schválení a vyvěšení. 

 Starosta dal o schválení vyhlášky č.3/2022 hlasovat. 

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

7. OZV č.4/2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci (se základem poplatku podle hmotnosti odloženého odpadu) 



Touto vyhláškou, která opět již není v rozporu se zákonem. Obec Čehovice 
zavádí místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. 
Správcem poplatku je obecní úřad. 

Dále stanovuje: předmět poplatku, poplatníka, plátce poplatku, poplatkové 
období, ohlašovací povinnost, základ poplatku, sazbu poplatku a výši poplatku, 
splatnost poplatku a navýšení poplatku.  

Vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po schválení a vyvěšení. 

Starosta dal o schválení OZV č.4/2022 hlasovat. 

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

 

8. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE k 31.12.2021 

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 2021, Rozvahu sestavenou k datu 31.12.2021, Výkaz zisku a ztráty 
sestavený k 31.12.2021, Přílohu sestavenou k 31.12.2021, Inventarizační zprávu 
o provedené inventarizaci majetku k 31.12.2021, a Zápis č.2/2021 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 

9. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE k 31.12.2021   

Účetní závěrka MŠ obsahuje: Rozvahu sestavenou k datu 31.12.2021, Výkaz 
zisku a ztráty sestavený k 31.12.2021, Přílohu sestavenou k 31.12.2021, 
Inventarizační zprávu o provedené inventarizaci majetku k 31.12.2021, 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 

 

10. ZÁMĚR OBCE – prodej pozemku par. číslo 170/2 o výměře 951 m2 

 cena za 1m2 – 1 300,- Kč. 



Starosta předložil zastupitelům ke schválení záměr o prodeji části zahrady za 
hasičskou zbrojnicí. Peníze by byly použity na rekonstrukci chodníků v obci. 

Po delší diskusi ale bylo navrženo, ještě popřemýšlet o jiném způsobu 
financování rekonstrukce chodníků a záměr zatím neschvalovat. Předložit ho 
k hlasování až na dalším zasedání zastupitelstva obce. 

 

11. ORGANIZAČNÍ VĚCI 

Starosta pohovořil o tom, že 16.února 2022 proběhlo přezkoumání hospodaření 
obce Čehovice za rok 2021. Pověření k přezkoumání hospodaření dostaly: Adela 
Nováková, DiS., Ing. Eva Reková. Závěr zněl – při přezkoumání hospodaření 
obce Čehovice nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona 
č.420/2004 Sb.) 

Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření na 
vědomí. Byl dán prostor k diskusi. 

 

12. DISKUSE 

Paní Říhová Lenka: upozornila na nepořádek po rekonstrukci elektrických 
rozvodů u Procházků čp.79, přímo u autobusové zastávky. Starosta odpověděl, 
že zajistí nápravu. 

Pan Mlčoch Miloš: informoval, že se zeptal, zda by šly vystavovat nálezy z 
území Čehovic-Zlatý Čehovský poklad – sdělil, že od myšlenky ale upustil, 
zjistil že originály se nevystavují-ty jsou uloženy v trezoru, a i vystavení kopie 
je složité-je potřeba zabezpečit prostory pro vystavování. U Prokoupka se našlo 
pár zlatých snítek-drátků z doby bronzové, což je na Moravě ojedinělý 
nález. Starosta dodal, že by bylo dobré o této zajímavosti něco sepsat do 
Čehovských listů. 

Starosta poté informoval, že u Prokoupka již byla ukončena výsadba nové 
obory. Další výsadba stromů proběhla od mostu od Vřesůvky směrem 
k železničnímu přejezdu. Na hřišti byly některé břízy vykáceny kvůli 
nedobrému stavu, výsadbu a kontrolu prováděl p.Berčák-odborník. Na místo, 
kde byly břízy vykáceny, již byly vysazeny nové. U hospody na rohu byly také 
vysazeny nové stromy.  

Modřín před domem pana Jiřího Hrbáčka se taky bude muset vykácet, aby 
neohrožoval, spolu s dvěma břízami, které jsou polámané.  



Pan Rostislav Svoboda se dotazoval, zda by nestálo za to, zeptat se nějaké 
správy silnic na most přes Vřesůvku, když jede kamion, tak se most celý třepe.  

Starosta odpovídal, že je tam určitě nerovnost a situace bude v blízké době ještě 
horší, v Kojetíně bude brzy dostaveno robotické logistické centrum Amazon. 
Spousta starostů přilehlých obcí nebylo seznámeno s tím, že se bude toto 
centrum stavět. Olomoucký kraj i město Kojetín tuto informaci tajily do 
poslední chvíle. Záměr se vyvěšoval pouze na úřední desku Kojetína. Konaly se 
dvě schůzky se zástupci Amazonu, kraje a starostů přilehlých obcí. Každý 
starosta sepsal své připomínky. Já jsem za Čehovice navrhoval, aby kvůli 
odlehčení provozu přes obec byl vybudován 40 let plánovaný obchvat mimo 
vesnici. 

Starosta poté sdělil, že se má také modernizovat železniční trať - Olomouc - 
Nezamyslice – při té příležitosti chtěli zrušit i přejezd, který je směrem na 
Čelčice  (za hnojákem) a rozšířit most.  

Pro nás by bylo lepší zřejmě ponechat přejezd, udělat z něj oficiální. a most 
nerozšiřovat. Diskuse byla ukončena. 

13. ZÁVĚR 

Na závěr zasedání starosta konstatoval, že všechny body schváleného programu 
byly naplněny, poděkoval přítomným za účast a všechny pozval na příští 
zasedaní s termínem 13.června 2022 od 19.hodin. Zasedání ukončil. 

V Čehovicích 12.dubna 2022 

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

      Milan Smékal                                                 Ing. Markéta Skalková 

          starosta                                                             místostarosta          

 

Ověřovatelé zápisu: 

Rostislav Svoboda :     ……………………………………… 

 

Lenka Říhová:             ………………………………………... 

 

 

 



    

 


