Zápis ze 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
konaného dne 02.05.2019
1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Starostka obce Jarmila Stawaritschová zahájila 4. 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 7 členů zastupitelstva: paní Jarmila Stawaritschová, Mgr. Milada Dosedělová,
Ing. Ivo Kotrle, pan Jaroslav Otáhal, pan Josef Brídl, paní Jana Kovalčíková, pan Zdeněk
Smolka.
Paní Ivana Voždová a Bc. Michael Vařeka jsou omluveni.
Jednání je usnášeníschopné.
4. zasedání se řídilo následujícím programem:
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Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Informace o plnění usnesení
Informace o činnosti orgánů obce
Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu obce za rok 2018
Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Čelechovice na Hané a hospodářského výsledku
Schválení přijetí dotací od Olomouckého kraje
Schválení Smlouvy o nájmu nemovitostí mezi obcí a TJ Sokol
Schválení uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Schválení podání žádostí o dotace - OPŽP a Region Haná IROP
Schválení darovacích smluv (MS Haná, TJ Sokol, obec Smržice) + Domov pro seniory
Kostelec na Hané
Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti
na úseku projednávání přestupků
Rozpočtové opatření č. 1
Věcná břemena, služebnosti
Trilobit - výroční zpráva, domovní řád, provozní řád
Diskuse, různé
Usnesení
Závěr

Připomínky k programu ani další pozměňující návrhy nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: pro 7, 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 jednání zastupitelstva obce.
Za ověřovatele zápisu 4. zasedání zastupitelstva obce starostka navrhla paní Janu
Kovalčíkovou a pana Josefa Brídla.
Jiný návrh podán nebyl.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Čelechovice na Hané schvaluje za ověřovatele zápisu paní Janu
Kovalčíkovu a pana Josefa Brídla.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Proti zápisu z 3. zasedání nebyly podány námitky, ověřovateli byli paní Voždová a pan
Smolka. Ověřovatelé zápis podepsali, čímž potvrdili jeho platnost. Paní starostka požádala
přítomného ověřovatele Zdeňka Smolku, aby potvrdil platnost zápisu. Pan Smolka platnost
potvrdil doporučil ke schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje platnost zápisu ze zasedání zastupitelstva obce konaného
dne 14.02.2019.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Do návrhové komise pro vypracování usnesení z dnešního zasedání zastupitelstva obce
starostka navrhla Mgr. Miladu Dosedělovou a pana Jaroslava Otáhala.
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Čelechovice na Hané schvaluje návrhovou komisi ve složení Mgr.
Milada Dosedělová a pan Jaroslav Otáhal.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
2. Informace o plnění usnesení
Zprávu přednesla předsedkyně kontrolního výboru paní Jana Kovalčíková.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění usnesení.
3. Informace o činnosti orgánů obce
Zprávu přednesla starostka obce a zpráva tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starostky o činnosti orgánů obce v
souladu s paragrafem 97 zákona o obcích dle přílohy.
4. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu obce za rok 2018
Starostka informovala, že závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce 16. dubna 2019, ze
zákona musí být zveřejněn minimálně 15 dní před projednáním v orgánu obce. Součástí je i
zpráva auditora o přezkoumání hospodaření obce za loňský rok a všechny výkazy – rozvaha,
výkaz zisku a ztráty, FIN a příloha k účetní závěrce. Také výkazy PO MŠ a ZŠ Čelehovice na
Hané.
Závěrečný audit provedli auditoři společnosti AUDIT TEAM dne 12.04.2019 se závěrem, že
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Výkazy jsou součástí i účetní závěrky, která se bude také schvalovat. Zastupitelé obdrželi
materiál s předstihem. Dále seznámila přítomné s inventarizační zprávou obce. Inventarizace
byla provedena v souladu s vyhláškou a se směrnicí k inventarizaci, členové inventarizačních
komisí byli proškoleni, opatření nebyla přijata žádná, inventarizační komise neshledala žádné
nedostatky. Inventarizační zpráva byla předložena auditorům, je možné do ní nahlédnout.
Součástí je inventurní evidence. Poté předala slovo předsedovi finančního výboru Ing. Ivo
Kotrlemu. Ing. Kotrle informoval přítomné o tom, že finanční výbor měl všechny tyto
materiály k dispozici a neshledal na nich žádné nedostatky a doporučuje, aby zastupitelstvo
účetní závěrku a závěrečný účet schválilo.

Dotazy ani připomínky nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Čelechovice na Hané za rok 2018.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Čelechovice na Hané za rok 2018
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
5. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Čelechovice na Hané a hospodářského výsledku
Ředitelství školy předložilo jako každoročně žádost o schválení účetní závěrky,
hospodářského výsledku ve výši 67.355,33 Kč a jeho převedení do rezervního fondu.
O jeho použití pak následně v případě potřeby rozhoduje zastupitelstvo.
Výkazy byly zveřejněny současně se závěrečným účtem obce. Lze se s nimi seznámit na
úřední desce fyzické i na internetu a v kanceláři obecního úřadu.
Ing. Kotrle informoval o tom, že finanční výbor měl materiály k dispozici a neshledal na nich
žádné závady. Spotřeba plynu na nové škole díky zateplení výrazně poklesla, úspora vychází
zatím cca 70 % .
Dotazy ani připomínky nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní
školy a Mateřské školy Čelechovice na Hané za rok 2018 a dále schvaluje hospodářský
výsledek ve výši 67.355,33 Kč a převedení této částky do rezervního fondu.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
6. Schválení přijetí dotací od Olomouckého kraje
Paní starostka seznámila přítomné s tím, že v pondělí 29. dubna se konalo zasedání ZOK,
měli jme podány 3 žádosti o dotace, dotace byly schváleny takto:
- Program obnovy venkova - hasičská zbrojnice okna, rekonstrukce topení a zateplení vrat pokud dojde k přesunu alokace, bude dotace v plné výši 147.700,- Kč, zatím není písemně
potvrzeno ze strany kraje
- JSDH – generální oprava stříkaček a vozíku – dotace v plné výši 76.000,- Kč
- rekonstrukce kapličky v Čelechovicích na Hané - požadovali jsme 430.000,- Kč, dotace byla
krácena, bylo schváleno 200.000,- Kč, vysoutěženo za 1.362.251,99 Kč, na účtu máme
dostatek financí, kaplička si jistě zaslouží opravu, proto paní starostka navrhuje schválení
přijetí i této dotace a dofinancování z vlastních zdrojů.
Dotazy ani připomínky nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 147.700,- Kč
na,,Udržovací práce objektu hasičské zbrojnice Čelechovice na Hané“, dále schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí a Olomouckým krajem a
spolufinancování obce.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Jarmilu Stawaritschovou uzavřením této
smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 76.000,- Kč
na akci: ,,Pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného
vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019“, dále schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí a Olomouckým krajem a spolufinancování obce.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Jarmilu Stawaritschovou uzavřením této
smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 200.000,- Kč
na akci: ,, Kaple obětování Panny Marie, oprava fasád a vlhkých omítek“, dále
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí a Olomouckým
krajem a spolufinancování obce.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Jarmilu Stawaritschovou uzavřením této
smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
7. Schválení Smlouvy o nájmu nemovitostí mezi obcí a TJ Sokol
Paní starostka sdělila, že na minulém zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 14. února
2019 byl projednán návrh Smlouvy o nájmu nemovitostí uzavřené mezi obcí a TJ Sokol Čelechovice na Hané a proběhla tehdy poměrně rozsáhlá diskuse.
Ing. Dokulil předal 26. února 2019 připomínky k návrhu. Připomínky obdrželo i vedení TJ
Sokol.
Valná hromada TJ Sokol schválila 1. března 2019 uzavření smlouvy s obcí na dobu 10-ti let za
stejných podmínek jako tomu bylo v předchozí smlouvě. Účelem nájmu je provoz multikomplexního centra pro sportovní vyžití, kulturní a společenské aktivity nejširší veřejnosti a
hodin tělesné výchovy příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Čelechovice na Hané. Nájemné je
stanoveno ve výši 170.000,- Kč ročně s tím, že rozsah hodin pro potřeby TJ Sokol je 30 hodin
týdně a to za úplatu. Připomínkami jsme se zabývali a po konzultaci došli k názoru, že k nim
nebudeme přihlížet, neboť navržená smlouva nikoho nepoškozuje, naopak přináší pozitiva pro
život v obci. Smlouva navazuje na předchozí vynikající spolupráci obce a TJ Sokol, výsledkem je společensko-sportovní stánek, jehož fungování nám mnohé obce i tělocvičné
jednoty závidí. Starosta TJ Sokol pan Doseděl doplnil, že návrh smlouvy byl zveřejněn.
Dotazy ani připomínky nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nemovitostí mezi obcí a TJ
Sokol Čelechovice na Hané na dobu 10-ti let s účinností od 05.05.2019.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Jarmilu Stawaritschovou uzavřením této
smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
8. Schválení uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Paní starostka předložila ke schválení smlouvu s firmou Audit Team, která nám již několik let
provádí přezkoumání hospodaření a poskytuje i poradenskou činnost. Částka 18.000,- bez
DPH.
Dotazy ani připomínky nebyly.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření
obce za rok 2019 mezi obcí a firmou Audit Team s. r. o. Olomouc.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Jarmilu Stawaritschovou uzavřením této
smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
9. Schválení podání žádostí o dotace - OPŽP a Region Haná IROP
Paní starostka informovala, že:
- Ve spolupráci s ředitelem školy je připravován projekt ,,Vybudování polytechnické učebny
ZŠ Čelechovice na Hané“ - žádost do výzvy č. 9 – MAS Region Haná – IROP –
Infrastruktura základních škol. Mělo by dojít ke zřízení odborné učebny ve vazbě na budoucí
uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Byli osloveni projektanti, nejvýhodnější
nabídku podalo Projektové středisko Hynková, Vacová Prostějov, projektová dokumentace
bude stát 93.170,- Kč. Dále byla oslovena firma BM asistent, aby zajistila studii
proveditelnosti k projektu. Obojí jsou povinné přílohy a uznatelné výdaje v rámci projektu.
- Dále se připravuje podání žádosti o dotaci do 10. výzvy – MAS Region Haná – IROP –
Bezpečnost dopravy – na projekt ,,Zvýšení bezpečnosti podél silnice II/449 v Čelechovicích
na Hané, místní části Kaple – bezbariérové propojení s centrem obce a místní
autobusové a vlakové zastávky“. Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Jindřich Coufal,
již je zažádáno o stavební povolení. Studii proveditelnosti zajistí BM asistent.
- Dále se připravuje podání žádosti do výzvy č. 1- MAS Region Haná – OPŽP – ,,Sídelní
zeleň“ – cílem projektu je založení a obnova prvků veřejné sídelní zeleně, která byla v
minulosti industriálně využívána. Jedná se o pozemky, které obec získala do vlastnictví na
základě darovací smlouvy od společnosti Armex Oil. Projektovou dokumentaci zpracuje
společnost Paměť krajiny s.r.o. Brno, Ing. Petr Sedlák, Ph.D. se již dříve s lokalitou seznámil.
Bude to v souladu s územním plánem.
Ve všech těchto 3 případech se jedná o menší projekty, náklady budou vyčísleny po
zpracování projektových dokumentací, předpoklad je do 1 mil. Kč.
- Obec připravuje ještě jeden větší projekt do OPŽP ,,Zakládání prvků územního systému
ekologické stability v Čelechovicích na Hané“, jedná se o výsadbu nových biokoridorů,
biocenter a interakčních prvků. Tyto byly stanoveny v územním plánu a komplexní
pozemkové úpravě. Projektová dokumentace bude zpracována podle podmínek OPŽP, který
umožňuje financování takových projektů až do 100% nákladů. Výzva se očekává na podzim.
V této věci nám pomáhá i zástupce Státního pozemkového úřadu Ing. Daniel Gottvald.
Byly osloveny 2 firmy, které se zabývají přípravou projektů, firma Atregia Brno a firma Ing.
Martin König, zahradní a krajinářský architekt Staré Město. Obě firmy předložily nabídky.
Výhodnější je od Ing. Königa – projektová dokumentace + žádost o dotaci včetně vyjádření
AOPK a odboru životního prostředí 147.500,- Kč, odhadované realizační náklady cca 8,5 mil.
Kč.
Dotazy ani připomínky nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci do MAS Region Haná na
projekt ,,Vybudování polytechnické učebny ZŠ Čelechovice na Hané“. Zastupitelstvo
obce pověřuje starostku obce Jarmilu Stawaritschovou podáním žádosti.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci do MAS Region Haná na projekt
,,Zvýšení bezpečnosti podél silnice II/449 v Čelechovicích na Hané, místní části Kaple –
bezbariérové propojení s centrem obce a místní autobusové a vlakové zastávky“.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Jarmilu Stawaritschovou podáním žádosti.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci do MAS Region Haná na
projekt ,,Sídelní zeleň“. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Jarmilu
Stawaritschovou podáním žádosti.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti do OPŽP na projekt ,,Zakládání prvků
ÚSES v Čelechovicích na Hané“ a dále schvaluje zpracování PD firmou Ing. Martin
König, zahradní a krajinářský architekt, Staré Město a uzavření smlouvy o dílo a
pověřuje starostku obce Jarmilu Stawaritschovou uzavřením této smlouvy.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Jarmilu Stawaritschovou podáním žádosti.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
10. Schválení darovacích smluv (MS Haná, TJ Sokol, obec Smržice)
Paní starostka upřesnila, že se jedná o:
- Myslivecké sdružení Haná – darovací smlouva ve výši 30.000,- Kč na činnost sdružení pro
rok 2019
- TJ Sokol – žádost o veřejnou finanční podporu ve výši 50.000,- Kč na náklady spojené
s uspořádáním oslav 100. výročí založení TJ Sokol
- Obec Smržice – darovací smlouva ve výši 100.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů
spojených s rekonstrukcí hřbitova ve Smržicích. Při přípravě rozpočtu se s touto částkou
počítalo. Naše obec je spoluvlastníkem hřbitova.
- Město Kostelec na Hané – Domov pro seniory, částka ve výši 35.000,- Kč za účelem
dofinancování neinvestičních nákladů Domova pro seniory Kostelec na Hané.
Dotazy ani připomínky nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací smlouvy ve výši 30.000,- Kč mezi obcí a
MS Haná Čelechovice na Hané na činnost sdružení pro rok 2019. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostku obce Jarmilu Stawaritschovou uzavřením této smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve
výši 50.000,- Kč (na oslavy 100. výročí TJ Sokol Čelechovice na Hané) mezi obcí a TJ
Sokol Čelechovice na Hané. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Jarmilu
Stawaritschovou uzavřením této smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací smlouvy ve výši 100.000,- Kč na
částečnou úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí hřbitova ve Smržicích mezi obcí
Čelechovice na Hané a obcí Smržice. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce
Jarmilu Stawaritschovou uzavřením této smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací smlouvy ve výši 35.000,- Kč mezi obcí a
Domovem pro seniory Kostelec na Hané za účelem dofinancování neinvestičních
nákladů Domova pro seniory Kostelec na Hané. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku
obce Jarmilu Stawaritschovou uzavřením této smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
11. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků
Paní starostka vysvětlila, že máme dlouhodobě uzavřenou smlouvu s Magistrátem města
Prostějova, kdy jsme platili za projednávaný přestupek, který se stal na území naší obce
1.000,- Kč. Nyní jde nově o roční paušální příspěvek ve výši 8% z ročního příspěvku na
výkon státní správy, tj. cca 22.520,- Kč na rok 2019.
Pan Bošek se ptá, o jaké přestupky se jedná. Odpovídá paní Dosedělová: nevíme, paní
starostka upřesňuje, že se to obec nedoví, co to bylo konktrétně za přestupek, ale např. volné
pobíhání psů, rvačka, nadávky sousedů atp. Obec platí za projednávání přestupků na našem
území, nemusí to být ani za našeho občana.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu
přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků mezi obcí a Statutárním
městem Prostějov na dobu neurčitou. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce
Jarmilu Stawaritschovou uzavřením této smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
12. Rozpočtové opatření č. 1
S rozpočtovým opatřením seznámil přítomné předseda finančního výboru Ing. Ivo Kotrle. U
příjmů jde o zvýšení o částku 84.500,- Kč a u výdajů o zvýšení o 636.693,- Kč a snížení o
552.193,- Kč. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 2 zápisu. Dále je nutné provést technickou
úpravu schváleného rozpočtu zápisem z již neexistující položky 5429 a pol. 5811. Jde o
změnu čísel v rozpočtové skladbě.
Dotaz pana Boška, zda je v Čelechovicích ke koupi nějaká parcela v klidné lokalitě a zda má
nějaké parcely obec. Odpovídá paní starostka: v ulici Pod Kosířem se udělala projektová
dokumentace, parcely jsou soukromé, jedna je obecní a prodej má souvislost s demolicí dvou
domů na Světničkách. O zasíťovaní soukromých parcel zatím nebylo jednáno, jen o
vypracování projektu a vyřízení stavebního povolení na vodu a na kanalizaci. Obec tam nic
nerozprodávala, byly to a jsou to soukromé parcely. Jeden obecní pozemek je vedle rohového
činžáku, ale je pod cestou a s problematickým přístupem a pozemek na kraji ve Studenci
vedle nového chodníku, ale je tam hodně sítí, a za hasičskou zbrojnicí ve Studenci – zatím
není rozhodnuto, co s ním. Další dotazy k rozpočtovému opatření nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje I. rozpočtové opatření dle přílohy.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje technickou úpravu schváleného rozpočtu zápisem z již
neexistující položky 5429 a pol. 5811.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
13.Věcná břemena, služebnosti
Paní starostka předložila dvě smlouvy, smlouvu na věcné břemeno se spol. E.ON Distribuce
a.s. České Budějovice ve výši 5.200,- Kč bez DPH kdy E.ON bude platit obci. Druhá
smlouva je o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu: Čelechovice n.H., kabel
NN Zabloudil za úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
Dotazy ani připomínky nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV –
014330053237/001 na stavbu ,,Čelechovice n.H., rozšíření DS NN, Adámek“ mezi obcí a
E.ON Distribuce a.s. České Budějovice. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce
Jarmilu Stawaritschovou uzavřením této smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č.: 1030051753/001 na stavbu: Čelechovice n.H., kabel NN Zabloudil“ mezi
obcí a E.ON Distribuce a.s. České Budějovice. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku
obce Jarmilu Stawaritschovou uzavřením této smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
14. Trilobit - výroční zpráva, domovní řád, provozní řád
Mgr. Milada Dosedělová informovala o výroční zprávě, která byla předložena obecně
prospěšnou společností Trilobit, obsahuje informace o správní radě, dozorčí radě, statutu
společnosti, historii, skladbě nájemníků, počtu a velikosti bytů, personálu, přílohou je účetní
závěrka. Výroční zpráva je zveřejněna na stránkách Trilobitu, k nahlédnutí v kanceláři
v Trilobitu a na obecním úřadě.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Výroční zprávu Trilobit o.p.s. za rok 2018.
Dotazy ani připomínky nebyly.
K provoznímu řádu a domovnímu řádu: bylo nutné inovovat domovní řád a vytvořit provozní
řád. Z provozního řádu lze vyčíst kategorii zařízení, provádění úklidu, stravování, svoz
odpadů, parkování atd. Z domovního řádu lze zjistit informace o společnosti, počet bytových
jednotek, poslání společnosti, užívání bytu, jak se obsluhuje výtah, poplatky, elektroměry,
vodoměry, úklid, praní a sušení prádla, přechodný pobyt, požární ochrana, poštovní zásilky
atd. Vše bude zveřejněno na stránkách Trilobitu.
Dotazy ani připomínky nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Domovní a Provozní řád Trilobit o.p.s.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.
15. Diskuse, různé
Pan Bošek upozornil na problémy s parkováním na ulici Hlavní a ptá se, zda bude
vybudováno parkoviště na ploše u nádraží a vykáceny stromy. Odpovídá paní starostka:
není to problém jen ulice Hlavní, aut přibývá a míst není dostatek. Nikdo si nemůže nárokovat
stávající parkovací místa pro sebe. Na obecním pozemku u nádraží se o rozšiřování
neuvažuje, v úvahu je nutné brát také ochranné pásmo dráhy. Dalo by se využít parkování
vzadu na betonce za nádražím, to, že chce mít každý auto u domu nevyřešíme. Je to námět do
budoucna na přemýšlení.
Pan Valášek konstatuje, že v ulici Hliníky není slyšet rozhlas. Odpovídá paní starostka:
hlášeno je více závad, otázkou rozhlasu se bude zastupitelstvo zabývat, ale není to možné
opravit hned.
Pan Valášek se dále ptá na chodníky v ulici Hliníky, odpovídá paní starostka, že ty se zatím
dělat nebudou, zatím se řeší projekt. Bude se dělat elektrika. Po projektu se bude zařizovat
stavební povolení.
Pan Bošek se podivuje, proč se investuje do kapličky.
Pan Trávníček se ptá, zda by bylo možné, aby silničáři opravili díru v silnici ve Studenci.
Odpovídá paní starosta, že je bude informovat.
16. Usnesení
Rekapitulaci usnesení přednesla Mgr. Milada Dosedělová.
17. Závěr
Paní starostka konstatovala, že přijetím usnesení byl vyčerpán program 4. zasedání
zastupitelstva obce.
Paní starostka poděkovala všem za účast, za podněty a připomínky, připomenula nastávající
akce v obci a popřála příjemný večer a dobrou noc.
4. zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 18:18 hod.
Přílohy:
1. Informace o činnosti orgánů obce
2. Rozpočtové opatření č. 1
V Čelechovicích na Hané dne 07.05.2019

zapsala Monika Kotrlová

Ověřovatelé zápisu:
………………………….
Jana Kovalčíková

………………………….
Josef Brídl

