VÝPIS USNESENÍ
z jednání Zastupitelstva obce Česká konaného dne 2. 5. 2016, zápis č.14/2016
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Program byl zveřejněn v souladu s ustanovením § 93 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění.

Usnesení k bodu č. 1
Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 14/2016
Návrh usnesení č.14/1/2016:
Zastupitelstvo obce Česká určuje ověřovateli zápisu Ing. Klimšu a p. Pavelku.
Výsledek hlasování: pro – 6 proti – 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.14/1/2016 bylo schváleno.

Schválení programu
Návrh usnesení č.14/2/2016:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje následující program zasedání:
Program 14. zasedání Zastupitelstva obce Česká
Navržený
program:

1) Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č.14/2016.
2) Schválení činnosti kulturního, sportovního, informačního a školského
výboru
3) Zprávy jednotlivých výborů
4) Žádost občanů o zřízení pouličního osvětlení na spojovací komunikaci
ulice Nová s lokalitou Bau 32
5) Zřízení Geoportálu na www. stránkách obce Česká
6) Schválení rozpočtového opatření 4/2016 a 5/2016.
7) Různé
- Výstavba garáže u obecního úřadu Česká
- Strategický rozvojový dokument obce
- Vybavení sokolovny – informace
- Žádost Čedivadla – spolku o odsouhlasení sídla spolku
v sokolovně – nová žádost, změna názvu spolku
8) Závěr

Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo.

Výsledek hlasování: pro – 6 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.14/2/2016 bylo schváleno.

Usnesení k bodu č. 2
Schválení činnosti kulturního, sportovního, školského a informačního výboru
Žádné další stanovisko vzneseno nebylo a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.14/3/2016:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje plán činnosti kulturního výboru na rok
2016 (viz. příloha č. 3).
Výsledek hlasování: pro - 6 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.14/3/2016 bylo schváleno.
Návrh usnesení č.14/4/2016:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje plán činnosti sportovního výboru (viz.
příloha č. 4).
Výsledek hlasování: pro - 6 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.14/4/2016 bylo schváleno.
Návrh usnesení č.14/5/2016:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje plán činnosti informačního výboru (viz.
příloha č. 5).
Výsledek hlasování: pro - 6 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.14/5/2016 bylo schváleno.
Návrh usnesení č.14/6/2016:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje plán činnosti školského výboru (viz.
příloha č. 6).
Výsledek hlasování: pro - 6 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.14/6/2016 bylo schváleno.

Usnesení k bodu č. 3
bez usnesení

Usnesení k bodu č. 4
bez usnesení

Usnesení k bodu č. 5
bez usnesení

Usnesení k bodu č. 6
Rozpočtové opatření 5/2016
Žádné další stanovisko vzneseno nebylo a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.14/7/2016:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016 (viz příloha
č. 8 – Rozpočtové opatření 5/2016).
Výsledek hlasování: pro – 6 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.14/7/2016 bylo schváleno.

Usnesení k bodu č. 7
Různé – výstavba garáže u OÚ Česká
Žádné další stanovisko vzneseno nebylo a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.14/8/2016:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pověřuje starostku obce po kontrole nabídek
oznámit firmě rozhodnutí o výběru a na základě doporučení komise podepsáním smlouvy o
dílo s nejvýhodnější nabídkou.
Výsledek hlasování: pro – 6 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.14/8/2016 bylo schváleno.

Různé – žádost Čedivadla spolku o schválení sídla v sokolovně
Žádné další stanovisko vzneseno nebylo a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.14/9/2016:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vyvěšení záměru obce pronajmout
nebytový prostor v sokolovně Čedivadlo spolku.
Výsledek hlasování: pro – 6 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.14/9/2016 bylo schváleno

Bod č. 8
Příští zasedání Zastupitelstva obce Česká se bude konat 6. 6. 2016.
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18.30 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 10. 5. 2016.
Zapsala: p. Mičánková

