
VÝPIS USNESENÍ 

z jednání Zastupitelstva obce Česká konaného dne 6. 3. 2017, zápis č.19/2017 

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. 19/2017 

 

Návrh usnesení č.19/1/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká určuje ověřovateli zápisu: Ing. Kamanovou a Ing. 

Chalupníkovou Ph.D. 

 

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

Usnesení č.19/1/2017 bylo schváleno. 

 

 
 Schválení  programu 

 
Návrh usnesení č. 19/2/2017: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zařadit do programu navrhované změny. 

 

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

Usnesení č.19/2/2017 bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení č.19/3/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje následující program zasedání: 

 

Program 19. zasedání Zastupitelstva obce Česká 

 
Navržený  

program: 

1) Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č.19/2017. 

2) Zprávy jednotlivých výborů 

3) MŠ Česká 

- Schválení smlouvy o výpůjčce na herní prvky MŠ Česká 

- Schválení přijímat peněžité dary účelově neurčené 

- Schválení protokolu z veřejnosprávní kontroly neinvestičních 

dotací na MŠ Česká 

4) Schválení podání žádosti o dotace z PRV JMK na rok 2017 

5) Schválení uzavření nových smluv 

- Dodatek č. 12 o spolupráci při zabezpečování požární ochrany 



v obci Česká 

- Dodatek č. 42 smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace – 

navrtávky 2016 

6) Schválení záměru pořízení územní studie pro lokality Z4 a Z5 a 

schválení určeného zastupitele 

7)  Zpráva inventarizační komise 

8) Schválení výroční zprávy o poskytování informací dle zákona č. 

106/1999 Sb., za rok 2016 

9) Schválení odpisového plánu na rok 2017 

10) Schválení rozpočtového opatření č.1 a 2/2017 

11) Záměr firmy Eon o provedení rekonstrukce distribuční sítě NN v ulici 

Hlavní, rekonstrukce VO v obci 

12) Zrušení kabelové televize do konce roku 2017 

13) Různé  

- kulturně sportovní akce 

- informace od PČR ohledně bezpečnostních opatření v obci 

14) Závěr 
 

 

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

Usnesení č.19/3/2017 bylo schváleno. 

 

 

 

Usnesení k bodu č. 2 
   

 Zprávy jednotlivých výborů 

 

Stavební výbor 

 

Návrh usnesení č.19/4/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje vyjádření obce Česká k rozdělení rodinného domu 

č.p.61. 

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

Usnesení č.19/4/2017 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č.19/5/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje vyjádření obce Česká k územnímu řízení pro přípojku 

NN pro firmu Techsport 

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

Usnesení č.19/5/2017 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č.19/6/2017: 



Zastupitelstvo obce Česká schvaluje vyjádření obce Česká k územnímu řízení k PD pro 

potřeby územního souhlasu pro stavbu Česká – Hlavní, přípojka NN, bau 32. 

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

Usnesení č.19/6/2017 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č.19/7/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje vyjádření obce Česká k PD pro SP na novostavbu 

administrativního domu včetně přípojek, vjezdu, zpevněných ploch a oplocení   

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

Usnesení č.19/7/2017 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č.19/8/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje vyjádření obce Česká k PD pro SP na novostavbu RD 

Česká na p.č. 499 a prodloužení vodovodu 

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

Usnesení č.19/8/2017 bylo schváleno. 

 

Školský výbor 

 

Návrh usnesení č.19/9/2017: 

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

jako příloha č. 4.  

 

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

Usnesení č.19/9/2017 bylo schváleno. 

 

 

 

Kontrolní a finanční výbor 

 

Návrh usnesení č.19/10/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká bere na vědomí zprávu kontrolního a finančního výboru ze dne 

19. 12. 2016, která je součástí zápisu jako příloha č. 5. 

 

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

Usnesení č.19/10/2017 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Kulturní výbor 

 



Návrh usnesení č.19/11/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká bere na vědomí zprávu kulturního výboru č. 1/2017 ze dne 2. 3. 

2017, která je součástí zápisu jako příloha č. 6 . 

 

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

Usnesení č.19/11/2017 bylo schváleno. 

 

 

 

Informační výbor 

 

Návrh usnesení č.19/12/2017: 

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

zápisu jako příloha č. 7. 

 

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

Usnesení č.19/12/2017 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Usnesení k bodu č. 3 

 
Mateřská škola Česká, okres Brno – venkov, příspěvková organizace 

 

Návrh usnesení č. 19/13/2017: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje smlouvu o výpůjčce na herní prvky s 

Mateřskou školou Česká, okres Brno – venkov v hodnotě 180 074,64 Kč. 

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

Usnesení č.19/13/2017 bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení č. 19/14/2017: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje, aby MŠ Česká, příspěvková organizace 

přijímala peněžité dary účelově neurčené bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele. 

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

Usnesení č.19/14/2017 bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení č. 19/15/2017: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje protokol z veřejnosprávní kontroly 

neinvestičních dotací na MŠ Česká, který je součástí zápisu jako příloha č. 8 . 



 

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

Usnesení č.19/15/2017bylo schváleno. 
 

 

 

Usnesení k bodu č. 4 

 
Schválení podání žádosti o dotace z PRV JMK na rok 2017 

 

Návrh usnesení č. 19/16/2017: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje, podání žádosti o dotace z PRV JMK na 

DT 1 a 5. 

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

Usnesení č.19/16/2017bylo schváleno. 

 

 

 

 

Usnesení k bodu č. 5 

 
Schválení uzavření nových smluv 

 

Schválení dodatku č. 12 ke smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany 

mezi HZS Lelekovice a obcí Česká  

Návrh usnesení č.19/17/2017: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dodatek č. 12 ke smlouvě o spolupráci při 

zabezpečování požární ochrany mezi HZS Lelekovice a obcí Česká – cena 60 000,- Kč. 

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

Usnesení č.19/17/2017 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Dodatek č. 42 s BVK smlouvy o nájmu majetku, provozování vodovodu a kanalizace pro 

veřejnou potřebu obce Česká a o poskytování služeb souvisejících s pronajatým 

majetkem ze dne 31. 5. 2001 

 



Návrh usnesení č. 19/18/2017:                                                                                           

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

o obcích ve znění pozdějších předpisů,  schvaluje dodatek č. 42 s BVK smlouvy o nájmu 

majetku, provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu obce Česká a o 

poskytování služeb souvisejících s pronajatým majetkem ze dne 31. 5. 2001. 

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

Usnesení č.19/18/2017 bylo schváleno 

 

 

Usnesení k bodu č. 6 

 
Schválení záměru pořízení územní studie pro lokality Z4 a Z5 a schválení určeného 

zastupitele 

 

 

Návrh usnesení č. 19/19/2017:                                                                                     

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje záměr pořízení územní studie pro lokalitu 

Z4 a Z5. 

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

Usnesení č.19/19/2017 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. 19/20/2017:                                                                                      

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje určeného zastupitele – starostku obce Ing. 

Janu Chiniovou. 

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

Usnesení č.19/20/2017 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. 19/21/2017:                                                                                      

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje jako zhotovitele územních studií pro 

lokality Z4 a Z5 atelier ERA – sdružení architektů Fixel a Pech 

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

Usnesení č.19/21/2017 bylo schváleno. 

 

 



 

Usnesení k bodu č. 7 

 
Zpráva inventarizační komise 

 

Návrh usnesení č. 19/22/2017: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zprávu inventarizační komise za rok 2016, 

která je součástí zápisu jako příloha č. 9. 

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

Usnesení č.19/22/2017 bylo schváleno. 

 

 
Usnesení k bodu č.8 

 
Zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016 

 

Návrh usnesení č. 19/23/2017: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zprávu o poskytování informací dle 

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016, která je součástí 

zápisu jako příloha č. 10. 

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

Usnesení č.19/23/2017 bylo schváleno. 

 

 
Usnesení k bodu č.9 

 
 Schválení odpisového plánu na rok 2017 

 

Návrh usnesení č. 19/24/2017: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje odpisový plán obce Česká na rok 2017, 

který je součástí zápisu jako příloha č. 11. 

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

Usnesení č.19/24/2017 bylo schváleno. 

 



Usnesení k bodu č.10 
 

Rozpočtové opatření č. 1/2017 

Návrh usnesení č. 19/25/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2017, které je přílohou č. 

12  tohoto zápisu . 

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

Usnesení č.19/25/2017 bylo schváleno 

 
Rozpočtové opatření č. 2/2017 

 

Návrh usnesení č. 19/26/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017, které je přílohou č. 13 

tohoto zápisu . 

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

Usnesení č.19/26/2017 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č.19/27/2017: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření smlouvy na nákup stravenek pro 

zaměstnance obce Česká s  f. Edenred CZ s.r.o. 

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

Usnesení č.19/27/2017 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č.11 

 
Záměr firmy EON o provedení rekonstrukce distribuční sítě NN v ulici Hlavní, 

rekonstrukce VO v obci 

 
Návrh usnesení č.19/28/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání vyjádření ke stavbě 1040007856 – Česká, Hlavní, 

rekonstrukce NN nesouhlasí s navrženým termínem zahájení rekonstrukce v 11/2017 a jako 

možný termín realizace požaduje 4/2018. 

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

Usnesení č.19/28/2017 bylo schváleno. 

 



 

 

 

Bod č.12 

 
Zrušení kabelové televize 

 

Návrh usnesení č. 19/29/2017: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje ukončení dohody o provozování veřejné 

telekomunikační sítě určené výhradně k jednosměrnému šíření televizních a rozhlasových 

signálů po vedení ze dne 31. 12. 2001 ke dni 31. 12. 2017 

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

Usnesení č.19/29/2017 bylo schváleno 

 
 

 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19.10 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne 30. 3. 2017. 

 

Zapsala: p. Mičánková 


