
VÝPIS USNESENÍ 

z jednání Zastupitelstva obce Česká konaného dne 5. 9. 2016, zápis č.16/2016 

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. 16/2016 

 

Návrh usnesení č.16/1/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká určuje ověřovateli zápisu:  Ing. Chalupníková Ph.D a Ing. 

Klimša. 

 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.16/1/2016 bylo schváleno. 

 

 
 Schválení  programu 

 
Návrh usnesení č.16/2/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje doplnění bodu č. 9 – Různé o projednání vyhlášky na 

zákaz pálení. 

 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.16/2/2016 bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení č.16/3/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje následující program zasedání: 

 

Program 16. zasedání Zastupitelstva obce Česká 

 
Navržený  

program: 

1) Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č.16/2016. 

2) Zprávy jednotlivých výborů 

3) Schválení uzavření nových smluv : 

- Dodatek č. 16 s firmou AVE 

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi obcí 

Česká a Sokolem Česká 

- Smlouva o poskytnutí odborné poradenské služby v oblasti BOZP 

a PO s firmou BSP consulting s.r.o. 

4) Dotace na „Dětská a sportovní hřiště v České “ – podání žádosti o 

dotace prostřednictvím firmy  Regiozona 



5) Schválení závěrečného účtu svazku obcí Ponávka a účetní závěrky za 

rok 2015 

6) Schválení spolupráce na měsíční monitoring dotačních příležitostí 

s firmou B&P Research 

7) Strategický plán rozvoje obce Česká 2016 – 2023 

8) Schválení rozpočtového opatření 7/2016 a 8/2016. 

9) Různé – projednání vyhlášky o zákazu pálení bioodpadu v obci 

10) Závěr 

 
 

Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své 

stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo. 

 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.16/3/2016 bylo schváleno. 

 
 

 

Usnesení k bodu č. 2 
   

 Zprávy jednotlivých výborů 

 

Stavební výbor 

 

Návrh usnesení č.16/4/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje žádost fy. Bukolsky architekti  ze dne 23.8.2016 o 

souhlas s umístěním veřejných částí přípojek inženýrských sítí k pozemku 245/4 na 

pozemku p.č. 238/1 v k.ú. Česká.  

Výsledek hlasování: pro – 7   proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.16/4/2016 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č.16/5/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká neschvaluje  žádost p.Petr Blažíka  ze dne 19.7.2016 – na 

odkoupení pozemků p.č. 641/64, p.č. 238/4 a p.č. 646/71 v k.ú. Česká – na ulicí Nádavky IV.  

Výsledek hlasování: pro – 7   proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.16/5/2016 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č.16/6/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje žádost DIMENSE v.o.s ze dne 20.6.2016 o vyjádření 

k PD řešící změnu stavby před dokončením „Stavební úpravy a přístavba stávajícího 

rodinného domu č.p. 143  ( ul. K lomu)“ . 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.16/6/2016 bylo schváleno. 

 



Návrh usnesení č.16/7/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje žádost p.Pavla Maksy ze dne 26. 8. 2016 o povolení 

připojení kanalizační přípojky do obecní sdružené kanalizační přípojky DN 200 KAM.  na 

pozemku p.č. 450 v majetku žadatele. 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.16/7/2016 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č.16/8/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje žádost fy. Školní zájezdy s.r.o., Srbská 1850/49, Brno  

ze dne 31.8.2016 o souhlasné stanovisko s oplocením části pozemku p.č. 180/10 v k.ú. 

Ivanovice.  

 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.16/8/2016 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č.16/10/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje žádost Ing. Dana Baluna  ze dne 17.8.2016 o vyjádření 

obce Česká k plánovanému rozšíření  přístavbě stávající stodoly na p.č. 325 v k.ú. Česká. 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.16/10/2016 bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení č.16/11/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká neschvaluje žádost Ing. Tomáše Bartoše o vyjádření k povolení 

stavby a udělení souhlasu pro zřízení sjezdu z místní komunikace p.č.646/158 na pozemek 

p.č. 646/70 ( garáž). 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.16/11/2016 bylo schváleno. 

 

 

Finanční výbor 

 

Návrh usnesení č.16/12/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká bere na vědomí zprávu finančního výboru, která je součástí 

zápisu jako příloha č. 4. 

 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.16/12/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

Školský výbor 

 

Návrh usnesení č.16/13/2016: 



Zastupitelstvo obce Česká schvaluje na funkci předsedkyně školského výboru Ing. 

Chalupníkovou Ph.D.  

 

Výsledek hlasování: pro – 6   proti – 0   zdrželi se – 1 

Usnesení č.16/13/2016 bylo schváleno. 

 

 

Kontrolní výbor 

 

Návrh usnesení č.16/14/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká bere na vědomí zprávu kontrolního výboru č. 2/2016, která je 

součástí zápisu jako příloha č. 6. 

 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.16/14/2016 bylo schváleno. 

 

 

Kulturní výbor 

 

Návrh usnesení č.16/15/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká bere na vědomí zprávu kulturního výboru č. 2/2016, která je 

součástí zápisu jako příloha č. 7. 

 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.16/15/2016 bylo schváleno. 

 

 

Informační výbor 

 

Návrh usnesení č.16/16/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká bere na vědomí zprávu informačního výboru, která je součástí 

zápisu jako příloha č. 8.  

 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.16/16/2016 bylo schváleno. 

 

 

Sportovní výbor 

 

Návrh usnesení č.16/17/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká bere na vědomí zprávu sportovního výboru, která je součástí 

zápisu jako příloha č. 9. 

 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.16/17/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

 



Usnesení k bodu č. 3 

 
Schválení uzavření nových smluv 

 

Dodatek č. 16 ke smlouvě o poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství 

 

Návrh usnesení č.16/18/2016: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dodatek č. 16 ke smlouvě o poskytování 

komplexních služeb v odpadovém hospodářství s firmou AVE komunální služby a.s. 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.16/18/2016 bylo schváleno. 

 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi obcí Česká a Sokolem Česká 

 

Návrh usnesení č.16/19/2016: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu 

nebytových prostor mezi obcí Česká a Sokolem Česká 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.16/19/2016 bylo schváleno. 

 

 

Smlouva o poskytnutí odborné poradenské služby v oblasti BOZP a PO 

 

Návrh usnesení č.16/20/2016: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, neschvaluje smlouvu o poskytnutí odborné 

poradenské služby v oblasti BOZP a PO s firmou BSP consulting s.r.o, Křižíkova 2697/70 

Brno 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.16/20/2016 bylo schváleno. 
 

 

 

Usnesení k bodu č. 4 

 
Návrh usnesení č.15/21/2016: 

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 žádosti o dotace na  akci „Dětská a sportovní hřiště 

v České “  . Celková cena je 12 100,- Kč včetně DPH. 



Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.16/21/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

Usnesení k bodu č. 5 
 

Návrh usnesení č.16/22/2016: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů bere na vědomí celoroční hospodaření svazku obcí, 

závěrečný účet svazku obcí za rok 2015 a zprávu nezávislého auditora o přezkoumání 

hospodaření svazku obcí „Ponávka“ s výsledkem - bez výhrad. Orgánem svazku schváleno 

27. 6. 2016. 

 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.16/22/2016 bylo schváleno 

 
 

Usnesení k bodu č. 6 

 
Návrh usnesení č.16/23/2016: 

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

znění pozdějších předpisů, schvaluje spolupráci na měsíční monitorung dotačních 

příležitostí s firmou B&P Research na dobu 3 měsíců. 

  

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.16/23/2016 bylo schváleno 

 

 

 

Bod č. 8 

 
Rozpočtové opatření 8 /2016 

 
Návrh usnesení č.16/24/2016: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2016 ( příloha 

č.11   – Rozpočtové opatření  č. 8 /2016).    

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.16/24/2016 bylo schváleno 

 

 

 

 



Bod č.10 
 
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19.50 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne 21. 9. 2016. 

 

Zapsala: p. Mičánková 

 

 


