
VÝPIS USNESENÍ 

z jednání Zastupitelstva obce Česká konaného dne 6. 6. 2016, zápis č.15/2016 

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. 15/2016 

 

Návrh usnesení č.15/1/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká určuje ověřovateli zápisu:  Ing. Kamanová a p. Petlach. 

 

Výsledek hlasování: pro – 6   proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/1/2016 bylo schváleno. 

 

 
 Schválení  programu 

 
Návrh usnesení č.15/2/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje následující program zasedání: 

 

Program 15. zasedání Zastupitelstva obce Česká 

 
Navržený  

program: 

1) Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č.15/2016. 

2) Zprávy jednotlivých výborů 

3) Schválení smlouvy s JMK o poskytnutí dotace na akci „Stavba garáže 

a přístřešku u Obecního úřadu Česká “ ve výši 200 000,- Kč 

4) Dotace na „Dětská a sportovní hřiště v České “ – informace a další 

postup 

5) Schválení závěrečného účtu obce Česká a účetních závěrek obce 

Česká a MŠ Česká za rok 2015 

6) Žádost Čedivadla o potvrzení sídla společnosti Čedivadlo spolek 

7) Různé  

- Darovací smlouva pro obec Česká na pořádání dětského dne od  

      firmy ARKO TECHNOLOGY,a.s. ve výši 5000,- Kč 

- Zřízení Geoportálu na www. stránkách obce Česká 

- MŠ Česká – žádost o navýšení rozpočtu a schválení přijetí daru 

- Rozšíření pouličního osvětlení na spojovací komunikaci od ulice 

Nová směrem na lokalitu Bau 32 a oprava účelové komunikace 

- Žádost přípravného výboru Referendum 2016 o poskytnutí dotace 

30 000,- Kč na reklamní kampaň pro referendum, aby se brněnské 

nádraží modernizovalo ve stávající poloze 



- Způsob podpory sportu v České – prostřednictvím Sokola Česká 

8) Schválení rozpočtového opatření 6/2016. 

9) Závěr 

 
 

iný 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.15/2/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

Usnesení k bodu č. 2 
   

 Zprávy jednotlivých výborů 

 

Finanční výbor 

 

Návrh usnesení č.15/3/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká bere na vědomí zprávu č. 2 finančního výboru obce Česká ze dne 

18.5.2016 ( viz příloha č. 4). 

 

Výsledek hlasování: pro  - 6   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/3/2016 bylo schváleno. 

 

Stavební výbor 

 

Návrh usnesení č.15/4/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s napojením vodovodní přípojky pro objekt 

na p.č.32/4. 

Výsledek hlasování: pro – 6   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/4/2016 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení č.15/5 /2016: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nesouhlasí s rozšířením rekreačního objektu na p.č. 

554 v k.ú. Česká. 

Výsledek hlasování: pro – 6   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/5/2016 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č.15/6/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nesouhlasí se zahájením další změny ÚP na 

pozemky p.č.175/1 a 175/2. 



Výsledek hlasování: pro – 6   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/6/2016 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č.15/7/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se stavbou „ Vestavba kanceláří, udržovací 

práce na p.č. 485/3, 485/9, Servis Centrum Brno a.s.“ 

Výsledek hlasování: pro – 6   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/7/2016 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č.15/8/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nesouhlasí s umístěním veřejných částí přípojek 

inženýrských sítí k pozemku p.č. 245/4 umístěných na pozemku p.č. 238/1 v k.ú. Česká 

v majetku obce Česká. 

Výsledek hlasování: pro – 4   proti -  0  zdrželi se – 2 

Usnesení č.15/8/2016 bylo schváleno. 

 

Školský výbor 

 

Návrh usnesení č.15/9/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká bere na vědomí zprávu č.2 školského výboru obce Česká ke dni 6. 

6. 2016 (příloha č.5). 

 

Výsledek hlasování: pro – 6   proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/9/2016 bylo schváleno. 

 

Sportovní výbor 

 

Návrh usnesení č.15/10/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká bere na vědomí zprávu č. 2 sportovního výboru obce Česká ze 

dne  18. 5. 2016 (příloha č.6). 

 

Výsledek hlasování: pro – 6   proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/10/2016 bylo schváleno. 
 

 

 

Usnesení k bodu č. 3 
 
Návrh usnesení č.15/11/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje smlouvu s JMK o poskytnutí dotace na 

akci Stavba garáže a přístřešku u Obecního úřadu Česká ve výši 200 000,- Kč. 



Výsledek hlasování: pro – 6   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/11/2016 bylo schváleno 

   

 
Usnesení k bodu č. 4 

 
Návrh usnesení č.15/12/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje firmu Regiozona, se sídlem Vavrečkova 

5262, 76 001 Zlín na zpracování zadávací dokumentace + organizaci výběrového řízení a na 

zpracování dotačního managmentu až do ukončení projektu. Celková cena je 18 150,- Kč 

včetně DPH. 

Výsledek hlasování: pro – 6   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/12/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

Návrh usnesení č.15/13/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů pověřuje starostku obce podpisem smlouvy 

s vybranou firmou vzešlou z výběrového řízení. 

 

Výsledek hlasování: pro – 6   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/13/2016 bylo schváleno 

 

 

 

Návrh usnesení č.15/14/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů pověřuje starostku obce provedením rozpočtového 

opatření v příjmech i výdajích týkajících se dotace i vlastních zdrojů na akci  dětská a 

sportovní hřiště v České. 

 

Výsledek hlasování: pro – 6   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/14/2016 bylo schváleno 

 

Vše v případě, že obec dotaci obdrží. 

 

 

Usnesení k bodu č. 5 

 
Závěrečný účet obce Česká za rok 2015 

 

Návrh usnesení č.15/15/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů s c h v a l u j e  závěrečný účet za rok 2015, jehož 



nedílnou součástí je zpráva o přezkoumání hospodaření obce Česká za rok 2015 a to bez 

výhrad (příloha č. 7).  

Výsledek hlasování: pro – 6  proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/15/2016 bylo schváleno. 

 

Účetní závěrka obce Česká za rok 2015 

 

Návrh usnesení č.15/16/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, schvaluje účetní závěrku za rok 2015 obce Česká (příloha č. 8). 

Výsledek hlasování: pro – 6  proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/16/2016 bylo schváleno. 

 

Zlepšený hospodářský výsledek obce Česká 

 

Návrh usnesení č.15/17/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 

2015 ve výši 2 611 717,34 Kč v roce 2015 na účet 432. 

Výsledek hlasování: pro – 6  proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/17/2016 bylo schváleno. 

 

Účetní závěrka MŠ Česká za rok 2015 

 

Návrh usnesení č.15/18/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, schvaluje účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace MŠ 

Česká (příloha č10). 

Výsledek hlasování: pro – 6  proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/18/2016 bylo schváleno. 

 

Zlepšený hospodářský výsledek MŠ Česká 

 
Návrh usnesení č.15/19/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, schvaluje návrh rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 

ve výši 66 485,12 Kč za rok 2015 příspěvkové organizace MŠ Česká (příloha č. 9). 

Výsledek hlasování: pro – 6  proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/19/2016 bylo schváleno. 

 

 
 



Usnesení k bodu č. 6 
 

Žádost Čedivadla spolku o schválení sídla v sokolovně 

 

Návrh usnesení č.15/20/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 30. 9. 2015.  

Výsledek hlasování: pro – 6  proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/20/2016 bylo schváleno. 

 
 

 

Usnesení k bodu č. 7 
 

Různé – schválení darovací smlouvy s firmou ARKO Technology, a.s. ve výši 5 000,- Kč na 

pořádání dětského dne konaného dne 12. 6. 2016  
 

Návrh usnesení č.15/21/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, schvaluje darovací smlouvu s firmou ARKO Technology,a.s. – 

hodnota daru činí 5 000,- Kč - na pořádání dětského dne, konaného dne 12. 6. 2016. 

Výsledek hlasování: pro – 6  proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/21/2016 bylo schváleno. 

 

Různé – MŠ Česká – žádost o navýšení rozpočtu a schválení přijetí daru pro MŠ Česká ve výši 

3 000,- Kč 
 

Návrh usnesení č.15/22/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, schvaluje navýšení rozpočtu MŠ Česká o 20 943,- Kč. 

Výsledek hlasování: pro – 6  proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/22/2016 bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení č.15/23/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dle § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), v platném znění a § 33b odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,  udělení Mateřské škole 

Česká, okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci, souhlas k přijetí peněžitého daru pro 

rok 2016 ve výši 3 000,- Kč od Ing. Španěla a souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi 

výše uvedenou mateřskou školou a Ing. Španělem. 

Výsledek hlasování: pro – 6   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/23/2016 bylo schváleno. 



 

 
Žádost přípravného výboru Referendum 2016 o poskytnutí dotace 30 000,- Kč 

 
Návrh usnesení č.15/24/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dle § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), v platném znění a § 33b odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., nesouhlasí 

s poskytnutím dotace 30 000,Kč na reklamní kampaň  pro referendum, aby se brněnské 

nádraží modernizovalo ve stávající poloze. 

  
Výsledek hlasování: pro – 6   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/24/2016 bylo schváleno 

 

 

Bod č. 8 

 
Rozpočtové opatření 6 /2016 

 
Návrh usnesení č.15/25/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016 (příloha č. 3 

– Rozpočtové opatření  č. 6 /2016).    

Výsledek hlasování: pro – 6   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/25/2016 bylo schváleno 

 

 

Bod č.9 
 
Příští zasedání Zastupitelstva obce Česká se bude konat 5. 9. 2016. 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19.15 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne 16. 6. 2016. 

 

Zapsala: p. Mičánková 

 

 


