Zápis z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
konaného dne 13.12.2018
1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Starostka obce Jarmila Stawaritschová zahájila 2. zasedání zastupitelstva obce v zasedací
místnosti obecního úřadu v Čelechovicích na Hané v 17. 00 hod., které bylo včas a řádně
svoláno a vyhlášeno.
Je přítomno 8 členů zastupitelstva: paní Jarmila Stawaritschová, Mgr. Milada Dosedělová,
Ing. Ivo Kotrle, pan Josef Brídl, paní Jana Kovalčíková, pan Zdeněk Smolka, Bc. Michael
Vařeka, paní Ivana Voždová. Pan Jaroslav Otáhal se dostavil se zpozděním ihned po zahájení.
Jednání je usnášeníschopné.
2. zasedání se řídilo následujícím programem:
1. Zahájení, schválení programu, schválení ověřovatelů zápisu a návrhové komise
2. Informace o činnosti orgánů obce
3. Schválení rozpočtu obce na rok 2019
4. Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu
5. Stanovení výše stočného na rok 2019
6. Schválení smluv – věcná břemena, služebnosti
7. Informace o složení kulturní komise
8. Schválení odměn členům výborů, komisí a SPOZ
9. Rozpočtové opatření č. 4
10. Diskuze, různé
11. Usnesení
12. Závěr
Pan Jaroslav Otáhal se dostavil do zasedací místnosti, s programem je seznámen.
Připomínky k programu nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Zapisovatelkou z jednání byla jmenována Bc. Monika Kotrlová.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí jmenování Bc. Moniky Kotrlové zapisovatelkou
dnešního zasedání ZO.
Za ověřovatele zápisu 2. zasedání zastupitelstva obce starostka navrhla paní Janu
Kovalčíkovou a pana Jaroslava Otáhala.
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Čelechovice na Hané schvaluje ověřovatele zápisu paní Janu
Kovalčíkovou a pana Jaroslava Otáhala.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
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Proti zápisu z ustavujícího zasedání, které se konalo 1.11.2018 nebyly podány námitky.
Ověřovatelé zápis podepsali, čímž potvrdili jeho platnost.
Do návrhové komise pro vypracování usnesení z dnešního zasedání zastupitelstva obce
starostka navrhla pana Josefa Brídla a Mgr. Miladu Dosedělovou.
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Čelechovice na Hané schvaluje návrhovou komisi ve složení: Josef
Brídl a Mgr. Milada Dosedělová.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
2. Informace o činnosti orgánů obce
Zprávu přednesla místostarostka Mgr. Milada Dosedělová. Zpráva tvoří přílohu č. 1 tohoto
zápisu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starostky o činnosti orgánů obce
v souladu s § 97 Zákona o obcích v platném znění dle přílohy.
3. Schválení rozpočtu obce na rok 2019
Zprávu přednesl Ing. Ivo Kotrle a zpráva tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.
Starostka doplnila, že návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu i
elektronicky od 26.11.2018 a byl projednán na pracovní schůzce, zastupitelé s ním byli
seznámeni a návrh rozpočtu mají k dispozici i občané přítomní na zasedání.
Dotaz Ing. Volkové: upřesnění částky 3.000.000,- Kč na vybudování hřiště, zda je jen pro
členy sokola. Odpověděl Ing. Kotrle: částka nebude využita jen pro TJ Sokol, ale pro celou
obec a je určená na rekonstrukci hřiště. Hřiště a sokolovna jsou a pravděpodobně budou
v nájemní smlouvě. Další dotaz Ing. Volkové k bytovému hospodářství – co je částka
535.000,- Kč. Ing. Kotrle vysvětlil, že 500.000,- Kč je na demolici dvou domů v ulici
Světničky, následně bude vybudován chodníček nahoru k ulici Pod Kosířem. Dotaz Ing.
Vokové na částku 500.000,- Kč nebytové hospodářství: Ing. Kotrle vysvětlil, že souvisí se
stavem a opravou objektu za poštou. Dotaz Ing. Vokové na částku 1.500.000,- Kč na péči o
vzhled obce a zeleně: Ing. Kotrle odpovídá, že jde především o provozní výdaje a částka
200.000,- Kč je určena na fasádu obecního úřadu. Dotaz Ing. Vokové na částku v ostatních
2.000.000,- Kč - Ing. Kotrle odpovídá, že jde o nespecifikované rezervy. Na dotaz Ing.
Vokové, jestli se počítá s tím, že bude rozhodně uzavřena smlouva mezi sokolem a obcí, Ing.
Kotrle odpovídá, že ano.
Následoval dotaz Ing. Dokulila, je jako člen sokola zaskočen, že smlouva mezi obcí s TJ
Sokol bude prodloužena a ptá se, zda je demolice domů v ulici Světničky projednána se
sousedy. Odpovídá paní starostka: demolice měla být realizována v letošním roce, se sousedy
je projednána, je vydán demoliční výměr. Čeká se na vyjádření statika. K dotazu ke smlouvě
s TJ Sokol: vše bude pochopitelně nutné schválit na veřejném zasedání a projednat na valné
hromadě TJ Sokol, jednání probíhají. Smlouva by měla pokračovat, je to k všeobecnému
blahu celé obce, sokolovna je jediné sportovní, kulturní, společenské zařízení, které využívají
nejen členové TJ Sokol, ale všichni občané a také škola.
Paní starostka žádá, aby se diskuze vrátila k návrhu rozpočtu a aby se občané chovali slušně.
Paní starostka upřesnila, že návrh rozpočtu obce je upravený ve výdajích, a to na položce
2310 Pitná voda na částku 162.000,- Kč. Jedná se o investiční podíl obce do Vodovodu
Pomoraví.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Čelechovice na Hané schvaluje rozpočet na rok 2019 dle přílohy č. 2
včetně příspěvku pro příspěvkovou organizaci. Návrh rozpočtu obce je upravený ve
výdajích – 2310 Pitná voda na částku 162 000 Kč (jedná se o investiční podíl obce do
Vodovodu Pomoraví).
Výsledek hlasování: pro 9 , proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
4. Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu přednesl Ing. Ivo Kotrle na roky 2020 -2022, byl
projednán na pracovní schůzce a nebyly k němu připomínky. Návrh střednědobého výhledu
rozpočtu tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.
Následující dotazy Ing. Volkové, k částce 3.000.000,- Kč (péče o mládež) zodpověděl
Ing. Kotrle.
Paní starostka připomněla, že návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce je upravený ve
výdajích – 2310 Pitná voda a dále objasnila, že schvalování Střednědobého výhledu rozpočtu
nám ukládá platná legislativa.
Další dotazy ani připomínky nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Čelechovice na Hané schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce
na období 2020 -2022. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce je upravený ve
výdajích – 2310 Pitná voda . Střednědobý výhled tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
5. Stanovení výše stočného na rok 2019
Ing. Kotrle objasnil, že stočné se bude zvyšovat, vychází se z podmínek dotace, finanční analýzy projektu ke kanalizaci a z míry inflace. Ta byla do konce listopadu 2,2 %.
Dle finanční analýzy je pro rok 2019 stanoveno ve výši 52,17 Kč včetně DPH za 1 m3
splaškové vody.
Ing. Volková se dotazuje, zda se toto navýšení týká i vodného. Odpovídá Ing. Kotrle, že pouze
stočného. Paní starostka upřesnila, že vodné bude schvalovat valná hromada Vodovodu
Pomoraví.
Další dotazy nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Čelechovice na Hané schvaluje výši stočného na rok 2019 ve výši
52,17 Kč za 1 m3 včetně DPH, platí pro Čelechovice na Hané, Kapli i Studenec.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
6. Schválení smluv – věcná břemena, služebnosti
Paní starostka předložila zastupitelstvu smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, jedná se o obecní parcely v ulici Hliníky, stavba Čelechovice na Hané, úprava distribuční sítě nízkého napětí Omelka. Nadzemní vedení se bude překládat do země. Částku
16.000,- Kč bez DPH platí EON. Později, po realizaci stavby, bude uzavřena smlouva o
zřízení věcného břemene.
Dotazy nebyly.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Čelechovice na Hané schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi obcí a E.ON Distribuce a.s. České Budějovice
č. 1040015331/018, jedná se o stavbu „Čelechovice na Hané, úprava DS NN, Omelka“ za
úplatu 16.000,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce Čelechovice na Hané pověřuje
starostku obce uzavřením smlouvy s E.ON Distribuce a.s. České Budějovice č.
1040015331/018.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
7. Informace o složení kulturní komise
Paní Voždová byla na ustavujícím zasedání jmenována předsedkyní komise, dále projevil zájem o práci v komisi kolega Michael Vařeka a byl jmenován na minulém zasedání. Paní předsedkyně dodala složení komise: pan Michael Vařeka, paní Jana Fajmonová, paní Blanka
Palánková, paní Olga Sypěnová, paní Věra Kulichová, novým členem komise by se měl stát
pan Zdeněk Smolka, který projevil zájem o práci v komisi.
Dotazy nebyly.
Zastupitelstvo obce Čelechovice na Hané bere na vědomí informace o složení kulturní
komise a jmenování Zdeňka Smolky členem kulturní komise.
8. Schválení odměn členům výborů, komisí a SPOZ
Jedná se o schválení odměn členům, kteří pracovali do konce volebního období. Komise pro
občanské záležitosti pracovala ve složení paní Tamara Výmolová, paní Olga Janečková, paní
Blanka Palánková, paní Jana Fajmonová, paní Olga Sypěnová, paní Michaela Pokorná, paní
Pavlína Dočkalová. Navrhujeme jednorázovou odměnu 1.500,- Kč. Co se týká kulturní
komise paní Jana Fajmonová, Věra Kulichová, paní Blanka Palánková a paní Olga Sypěnová
všechny 2.500,- Kč. Kontrolní výbor paní Coufalová Zdenka, pan Volek Jiří každý 1.000,- Kč
a finanční výbor paní Jana Kovalčíková a paní Ilona Trávníčková každá 2.000,- Kč.
Dotazy ani připomínky nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Čelechovice na Hané schvaluje odměny členům výborů, komisí a
SPOZ dle přílohy, která tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
9. Rozpočtové opatření č. 4
4. rozpočtové opatření roku 2018 přednesl Ing. Kotrle a tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Čelechovice na Hané schvaluje 4. rozpočtové opatření a pověřuje
starostku k provedení rozpočtového opatření v období od posledního zasedání
zastupitelstva v daném kalendářním roce do 31.12. daného kalendářního roku.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
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10. Diskuze, různé
Ing. Volková se ptá na kácení stromů v areálu školy. Odpověděl Ing. Kotrle: stromy neměly
vršky, přišly o ně při vichřici, byly nehodnotnou dřevinou. Kácení bylo konzultováno s dvěma
dendrology a se soudním znalcem. Na kácení bylo vydáno rozhodnutí o povolení kácení a
byla stanovena náhradní výsadba. Kácení bude pokračovat, řada bříz podél zdi u školy je ve
špatném stavu, bude vyhotoven posudek a upřesnil další plánované kácení v obci. Paní
starostka doplnila, že kácení prováděli hasiči ze Studence v rámci cvičení a poděkovala jim.
Ing. Volková se ptá na prázdné byty v ulici Pod Hrází. Paní starostka odpovídá, že se jedná o
jejich prodeji. Obec má další byty na Trilobitu.
Pan Dokulil se ptá na příspěvek 60.000,- Kč od Armex oil, paní starostka odpovídá, že ten je
vázán na provoz areálu, obec dostane darovací smlouvou pozemky v neoplocené části.
Ing. Volková se ptá, zda se bude spravovat cesta k rybníku, paní starostka odpovídá, že to
teprve bude předmětem dalších jednání.
Ing. Dokulil oznamuje, že od TJ SOKOL ani od obce nechce žádné dary a odchází.
Ing. Volková přeje klidné svátky a má výtku ke kulturní komisi, knihovna měla letos 145 let
od založení. Paní starostka upozornila, že tuto skutečnost paní knihovnice nepřipomněla.
Mgr. Milada Dosedělová přečetla rekapitulaci usnesení.
10. Závěr
Paní starostka poděkovala za účast, popřála občanům klidné Vánoce.
2. zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 17.55 hod.
Přílohy:
1. Zpráva - Informace o činnosti orgánů obce
2. Rozpočet obce na rok 2019
3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
4. Odměny členům výborů, komisí a SPOZ
5. 4. rozpočtové opatření roku 2018
V Čelechovicích na Hané dne 20.12.2018

zapsala Monika Kotrlová

Ověřovatelé zápisu:

…………………………..
Jana Kovalčíková

………………………………..
Jaroslav Otáhal
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