Zápis č. 1/2014
o průběhu ustavujícího, veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká,
konaného dne 3. listopadu 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.
__________________________________________________________________________
Ustavující, veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále jen ,,zastupitelstvo“) zahájila
dosavadní starostka Ing.Jana Chiniová (dále jen ,,předsedající“) v 18.05 hod. a všechny
přítomné přivítala.
Před zahájením zastupitelstva bylo členům zastupitelstva obce (při prezentaci) předáno
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze Ing. Chiniová konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se
v souladu s § 91 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),v platném znění,
konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo
hlasování ( lhůta uplynula dne 24.10.2014 v 16.00 hod., žádný návrh nebyl podán). Informace
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Česká zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 24.10.2014 do 3.11.2014. Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1)
konstatovala, že jsou přítomni 4 nově zvolení členové zastupitelstva, a že po složení slibu
bude zastupitelstvo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích - viz příloha č. 1 –
Prezenční listina členů Zastupitelstva obce Česká).
Přítomni – omluveni – nepřítomni: 4 – 0 – 3
Po ukončení zasedání bylo zjištěno, že se Ing. Chalupníková omluvila v 17.35 hod. SMS zprávou
a v 19.11 hod. emailem, MUDr. Janeček v 17.35 hod. SMS zprávou a v 17.33 hod. emailem, p.
Petlach v 17.48 hod. SMS zprávou a v 17.37 hod. emailem.

*

*

*

Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst.2 zákona o
obcích: ,,Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Česká a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“ Jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením
slova ,,slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č.2).
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Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani složit slib s výhradou.
*

*

*

Bod č.1
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Návrhy na ověřovatele zápisu: Ing.Klimša, p.Pavelka
Návrh na zapisovatele: p. Mičánková
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Ing.Klimšu, p.Pavelku a zapisovatelkou p.
Mičánkovou pro tuto i ostatní schůze ZO Česká, dále pak navrhla pořizování audio záznamu
z této i ostatních schůzí zastupitelstva z důvodu pořízení přesných zápisů. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/1/2014:
Zastupitelstvo obce Česká určuje ověřovateli zápisu Ing.Klimšu, p.Pavelku a zapisovatelkou
p. Mičánkovou pro tuto i ostatní schůze ZO Česká a schvaluje pořízení audio záznamu z této a
ostatních schůzí zastupitelstva, z důvodu pořízení přesných zápisů.
Výsledek hlasování: pro – 4 proti – 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.1/1/2014 bylo schváleno.

Bod č.2
Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Před hlasováním byla dána

možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/2/2014:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje následující program ustavujícího zasedání
Program 1. zasedání Zastupitelstva obce Česká
1
Navržený
program:

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
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4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba místopředsedy a členů finančního výboru
e) volba místopředsedy a členů kontrolního výboru
5) Zřízení stavební komise
a) určení počtu členů stavební komise
b) volba předsedy stavební komise
c) volba členů stavební komise
6) Zřízení komise kulturní a školské
a) určení počtu členů kulturní a školské komise
b) volba předsedy kulturní a školské komise
c) volba členů kulturní a školské komise
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
8) Rekonstrukce obecní sokolovny – informace
9) www. stránky obce Česká – informace
10) Schválení smlouvy se SFŽP ČR – projekt „Kompostéry pro občany obce
Česká – Obec Česká – 14215224
11) Rozpočtové opatření 8/2014
12) Závěr

Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.1/2/2014 bylo schváleno.

Bod č.3
Volba starosty a místostarosty
Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy
nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení č.1/3/2014:
Zastupitelstvo obce Česká schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.1/3/2014 bylo schváleno.
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolněni:
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Předsedající dále navrhla, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu
§ 71 zákona o obcích, aby starosta pro služební účely používal soukromé vozidlo, a aby
zastupoval obec Českou ve svazku obcí Ponávka. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno
nebylo.
Návrh usnesení č.1/4/2010:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn, pro služební účely
používat soukromé vozidlo, a aby zastupoval obec Českou ve svazku obcí Ponávka.
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.1/4/2014 bylo schváleno.
Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené
hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva
bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzvala členy zastupitelstva
k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Předsedající dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně
nezvolení žádného kandidáta, bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány
následující návrhy:
Členka zastupitelstva p.Mičánková navrhla zvolit do funkce starosty Ing.Chiniovou.
Žádný další návrh nebyl vznesen.
Návrh usnesení č.1/5/2014:
Zastupitelstvo obce Česká volí starostou obce Česká Ing.Chiniovou.
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.1/5/2014 bylo schváleno.
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Starostka obce Ing.Chiniová navrhla zvolit do funkce místostarosty p.Pavelku.
Žádný další návrh nebyl vznesen.
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Návrh usnesení č.1/6/2014:
Zastupitelstvo obce Česká volí místostarostou obce Česká p.Pavelku.
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.1/6/2014 bylo schváleno.

Bod č.4
Zřízení kontrolního a finančního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (
§ 117 odst. 2 a § 84 odst.2 písm. 1) zákona o obcích ), neboť funkční období výborů
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o
obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně 3 členy ( § 119 odst. 1 zákona
o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou
výboru může být jen člen zastupitelstva ( § 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního a
finančního výboru nemůže být starosta ani místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a
účetní práce na obecním úřadu ( §119 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích).
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž každý
z nich bude mít 3 členy ( předseda, místopředseda a člen). Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení č.1/7/2014:
Zastupitelstvo obce Česká zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.1/7/2014 bylo schváleno.
Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru..
Starostka obce Ing.Chiniová navrhla do funkce předsedy finančního výboru Ing.Klimšu.
.
Žádný další návrh nebyl vznesen.
Návrh usnesení č.1/8/2014:
Zastupitelstvo obce Česká volí předsedu finančního výboru Ing.Klimšu.
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.1/8/2014 bylo schváleno.
Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru..
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Člen zastupitelstva p.Pavelka navrhl do funkce předsedy kontrolního výboru p.Mičánkovou.
Žádný další návrh nebyl vznesen.
Návrh usnesení č.1/9/2014:
Zastupitelstvo obce Česká volí předsedu kontrolního výboru p.Lenku Mičánkovou.
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.1/9/2014 bylo schváleno.
Volba místopředsedy a člena finančního výboru
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na místopředsedy a člena
finančního výboru..
Člen zastupitelstva Ing.Klimša navrhl na místo místopředsedy finančního výboru
Ing.Kinclovou.
Žádný další návrh nebyl vznesen.
Návrh usnesení č.1/10/2014:
Zastupitelstvo obce Česká volí místopředsedu finančního výboru Ing.Kinclovou.
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.1/10/2014 bylo schváleno.
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na místo člena finančního
výboru..
Člen zastupitelstva Ing.Klimša navrhl p.Bergerovou.
Žádný další návrh nebyl vznesen.
Návrh usnesení č.1/11/2014:
Zastupitelstvo obce Česká volí člena finančního výboru p.Bergerovou.
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.1/11/2014 bylo schváleno.
Volba místopředsedy a člena kontrolního výboru
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na místopředsedy a člena
kontrolního výboru..
Člen zastupitelstva p.Mičánková navrhla na funkci místopředsedy kontrolního výboru p.Ivu
Šlachtovou .
Žádný další návrh nebyl vznesen.
Návrh usnesení č.1/12/2014:
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Zastupitelstvo obce Česká volí místopředsedu kontrolního výboru p.Šlachtovou.
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.1/12/2014 bylo schváleno.
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na místo člena kontrolního
výboru..
Předsedající konstatovala, že člen zastupitelstva p.Mičánková navrhla zvolit za člena
kontrolního výboru p.Prokešovou.
Žádný další návrh nebyl vznesen
Návrh usnesení č.1/13/2014:
Zastupitelstvo obce Česká volí člena kontrolního výboru p.Prokešovou.
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.1/13/2014 bylo schváleno.

Bod č.5
Zřízení stavební komise
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo dle § 122 zákona o obcích stavební komisi
jako iniciativní a poradní orgán starosty. Komise nebude zřízena pro výkon přenesené
působnosti a bude mít 3 členy. Bylo dohodnuto, že Ing. Fixel bude pro obec na dohodu o
provedení práce připravovat posouzení jednotlivých lokalit, v případě, že se bude jednat
novou zástavbu. Ing. Fixel jako zpracovatel nového územního plánu bude dohlížet na
dodržování splnění podmínek nového územního plánu. Dne 6.11.2014ve 13.00 hod. proběhne
v Kuřimi na MěÚ školení – seznámení se s novým územním plánem, kterého se mohou
zúčastnit v případě zájmu i zastupitelé a členové stavební komise. Školení je určeno primárně
pro pracovníky SÚ Kuřim, není určeno pro širokou veřejnost, ta se mohla seznámit a vznášet
dotazy na veřejném projednání v červenci.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
vzneseno nebylo.
Návrh usnesení č.1/14/2014:
Zastupitelstvo obce Česká volí tříčlenné složení stavební komise.
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.1/14/2014 bylo schváleno.
Volba předsedy stavební komise
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy stavební
komise.
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Starostka obce Ing.Chiniová navrhla do funkce předsedy stavební komise Ing.Vladimíra
Tichého.
Návrh usnesení č.1/15/2014:
Zastupitelstvo obce Česká volí předsedu stavební komise Ing.Vladimíra Tichého.
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.1/15/2014 bylo schváleno
Volba členů stavební komise
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy stavební komise
Člen zastupitelstva p.Pavelka navrhl p.Radu a Ing.Radima Vlasáka.
Návrh usnesení č.1/16/2014:
Zastupitelstvo obce Česká volí člena stavební komise p.Radu.
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.1/16/2014 bylo schváleno.
Návrh usnesení 1/17/2014:
Zastupitelstvo obce Česká volí člena stavební komise Ing.Radima Vlasáka.
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.1/17/2014 bylo schváleno

Bod č.6
Zřízení komise kulturní a školské
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo dle § 122 zákona o obcích kulturní a školskou
komisi jako iniciativní a poradní orgán starosty.
Komise nebude zřízena pro výkon přenesené působnosti a bude mít 3 členy. Předseda kulturní
a školské komise bude zastupovat obec Českou v radě školy ZŠ Lelekovice.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné další
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení č.1/18/2014:
Zastupitelstvo obce Česká zřizuje kulturní a školskou komisi. Komise bude tříčlenná.
Předseda školské komise bude zastupovat obec Českou na radě školy ZŠ Lelekovice..
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.1/18/2014 bylo schváleno.
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na předsedu kulturní a školské
komise .
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Členka zastupitelstva Ing. Chiniová navrhla Bc. Magdalénu Baumannovou za předsedkyni
kulturní a školské komise.
Návrh usnesení č.1/19/2014:
Zastupitelstvo obce Česká volí předsedu kulturní a školské komise Bc. Magdalénu
Baumannovou
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.1/19/2014 bylo schváleno.
Volba členů kulturní a školské komise
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kulturní a školské
komise.
Starostka obce Ing.Chiniová navrhla za členy kulturní a školské komise p.Šlachtovou a
p.Mičánkovou.
Návrh usnesení č.1/20/2014:
Zastupitelstvo obce Česká volí člena kulturní a školské komise p.Šlachtovou.
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.1/20/2014 bylo schváleno.
Návrh usnesení č.1/21/2014:
Zastupitelstvo obce Česká volí člena kulturní a školské komise p.Mičánkovou.
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.1/21/2014 bylo schváleno

Bod č.7
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
zastupitelstva, předsedů výborů, předsedy stavební komise

členů

Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s §72 zákona
č.128/2000 Sb., o obcích, a nařízením vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši 380,- Kč a to
ode dne 3.11.2014. Předsedající navrhla též měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty a
to ve výši 5000,-Kč.
V případě náhradníka bude jemu tato odměna vyplácena ode dne prvního zasedání, kterého se
účastnil a kde složil slib.
Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení č.1/22/2014:
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Zastupitelstvo obce Česká v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 380,- Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne
prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil a kdy složil slib,
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.1/22/2014 bylo schváleno.
Návrh usnesení č.1/23/2014:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
5 000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.1/23/2014 bylo schváleno.
Předsedající dále navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72
zákona o obcích a nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, v platném znění, poskytována odměna za výkon funkce předsedy výboru ve
výši 1000,- Kč, a to ode dne jejich zvolení do funkce předsedy výboru ( § 77 odst. 2 zákona o
obcích).
Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení č.1/24/2014:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1000,- Kč měsíčně. Odměna
bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru.
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.1/24/2014 bylo schváleno.
Předsedající dále navrhla, aby zastupitelstvo obce v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o
obcích určilo, že v případě souběhu odměn za výkon funkce zastupitelstva obce budou
takovému členovi zastupitelstva obce poskytovány odměny ve výši, za níž podle rozhodnutí
zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení č.1/25/2014:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že
v případě souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva
obce poskytne odměna pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží
nejvyšší odměna.
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.1/25/2014 bylo schváleno.
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Předsedající dále navrhla, aby vzhledem k tomu, že předseda stavební komise není zvoleným
zastupitelem obce a tudíž se na něho nevztahuje nařízení vlády o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev 37/2003, byla poskytována odměna za výkon funkce dle § 102 odst. 3
zákona o obcích dohodou o provedení práce, nebo formou daru do max. výše 20 000,- Kč za
rok, odměna pro Ing. Fixela bude účtována na základě skutečně provedené práce a do
rozpočtu příštího roku budou vyčleněny peníze pro tento účel.
Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení č.1/26/2014:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví,
aby odměna za výkon funkce předsedy stavební komise byla poskytována dohodou o
provedení práce, nebo formou daru do max. výše 20 000,- Kč za kalendářní rok. Odměna
bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy komise.
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.1/26/2014 bylo schváleno.

Bod č.8
Rekonstrukce obecní sokolovny – informace
V souladu s usnesením minulého zastupitelstva byl podán projekt na sloučené územní a
stavební řízení na Městský úřad do Kuřimi. Úpravy byly prodiskutovány na veřejném
zasedání 23.6.2014. Projektová cena bude pravděpodobně do 6 mil. korun. Bude to zakázka
malého rozsahu, jako to bylo u mateřské školky v České. Zastupitelé podají návrhy na
stavební firmy, které by se mohly tohoto výběrového řízení účastnit. Již na minulých
poradách jsme jednali o organizaci výběrového řízení. Chtěli bychom po dobrých
zkušenostech z minulých výběrových řízení na školku i kanalizaci oslovit Ing.Stráskou
v zastoupení Ing.Tomka. Stejně i tak bychom rádi oslovili Ing.Hoška na funkci technického
dozora, který pracoval již na rekonstrukci kanalizace. Oznámení o zahájení sloučeného řízení
bylo 1.10.2014 a podle informací je vydáno i stavební povolení.
p.Svítil: „Proč se budou vyhazovat peníze za saunu, budou velké náklady na energii.“
Ing.Chiniová: „Bude se dělat výběrové řízení. Neznamená to, že se musí dělat.“
Ing.arch.Tasler: „Stejně jako je zde radikální názor, že je sauna zbytečná, tak je názor jiných
lidí, že bude využitelná. Provoz sauny se nezaplatí stejně, jako provoz sokolovny. Prostor pod
saunou bude využit pro provoz zrekonstruované části sokolovny.“
p.Vermouzek: „Zlikviduje se zde byt v hodnotě 2 mil. Kč, mohla být sokolovna dvoupatrová,
udělat galerii a mít tam vše. Ale jestli máme na toto, proč obec Česká přispěla na parkety do
školy Lelekovice jen 20 tis. Kč, když žádali 40 tis. Kč. Starosta Lelekovic žádal o příspěvek
na přístavbu školy, dostali od České 50 tis. Kč. Budeme dělat soukromou hospodu
v sokolovně.
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p.Pavelka: „Žádná hospoda v sokolovně nebude. Obec Česká platila každý rok neinvestiční
příspěvky za žáky z České škole v Lelekovicích. Podle platných hygienických předpisů byt
v sokolovně nemá parametry bytu.“
Ing.arch.Tasler: „ Byt v sokolovně nemá hygienické parametry z hlediska hluku a smogu a
je ještě v ochranném pásmu vysokotlaku plynu.“

Bod č.9
Ing.Klimša prezentoval připravované nové www.stránky obce Česká. Po konzultacích
ohledně ceny, kdy jsem byl informován, že ceny se pohybují okolo 15-ti tisíc Kč a tak jsem
oslovil firmu „Obce na webu“.
Výhody: - pro seniory předčítání
- právní servis
- nonstop servis
- firma je z Brna
- veškerý obsah si firma přenese z dosavadních stránek sama
- do 1 měsíce jsou schopni stránky vytvořit
- měsíčně 495,- Kč/za rok 5940,- Kč
- smlouva na 1 rok
- názory/diskuze registrované
MUDr.Chalupník: „Byly osloveny jiné firmy, byla udělána poptávka?“
Ing.Klimša: „Ne.“
JUDr.Golas: „Proč neděláte výběrové řízení?“
p.Pavelka: „Myslíte si, že kvůli 6 tis. Kč ročně budeme dělat další výběrové řízení?“
MUDr.Chalupník: „Nebavíme se o tom, kolik to stojí. Jde o srovnání nabídek a vše bude
průhledné a čisté.“
Ing.Tichý: „Ing.Klimša řekl, že si dělal průzkum a je to cena běžná. Nepodepisuje se
smlouva, jsou to jen informace.“
JUDr.Golas: „Bylo by dobré, aby se obec vedla transparentně.“
Ing.Klimša: „Vše o nových stránkách obce bude zveřejněno na facebookových stránkách
obce.“

Bod č.10
Smlouva se Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní
prostředí na kompostéry pro občany obce Česká přišla až dnes. Celkové výdaje na
12

kompostéry a štěpkovač jsou 1 273.400,-Kč, podpora je 1 140.019,- Kč, z toho dotace s fondu
soudržnosti jsou 1 076.684,- Kč, dotace ze státního fondu životního prostředí 63.334,-Kč ,
obecní výdaje 126.669,-Kč, nezpůsobilé výdaje 6.712,- Kč. Takže z vlastních zdrojů celkem
133.381,-Kč, přičemž 67.030,- Kč již bylo profinancováno na administraci.
Návrh usnesení č.1/27/2014:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením§ 41 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje smlouvu č.14215224 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
životní prostředí.
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.1/27/2014 bylo schváleno.

Bod č.11
Rozpočtové opatření č. 8/2014
Starostka obce Ing.Chiniová seznámila zastupitele a všechny přítomné s rozpočtovým
opatřením č. 8/2014. Rozpočtové opatření č. 8/2014 je součástí zápisu jako příloha č.5 (viz
příloha č.5 – Rozpočtové opatření č. 8/2014).
Hlavní změny:
Příjmy :
1 140.100,-Kč – dotace na kompostéry
Příjmy - zvýšení: 1 140.100,- Kč
Výdaje:
1 140.100,- Kč - dotace na kompostéry
66.400,- Kč – dotace na kompostéry-vlastní zdroje
Výdaje - zvýšení: 1 206.500,- Kč
Předsedající vyzvala přítomné o vyjádření se k projednávanému bodu. Nikdo nevznesl připomínku, a
proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.1/28/2014:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2014, které je
součást zápisu jako příloha č.5.
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.1/28/2014 bylo schváleno
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Bod č.12
Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19.10 hod.
Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina členů Zastupitelstva obce Česká
2)
3)
4)
5)

Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
Prezenční listina příchozích občanů
Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Rozpočtové opatření č.8/2014

V České dne 6.11.2014

Zapsala: Lenka Mičánková……………………………………
Starostka obce: Ing. Jana Chiniová……………………………

Ověřovatelé zápisu:
Ing. David Klimša:………………………………………
p. Milan Pavelka:………………………………………..

Vyvěšeno: 6. 11. 2014
Sňato:

23. 11. 2014
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Diskuze občanů veřejné zasedání 1/2014 – dne 3.11.2014:
JUDr.Golas: „Omluvili se tři zbývající zastupitelé?“
Ing.Chiniová: „Ne, neomluvili.“
Po ukončení zasedání bylo zjištěno, že se Ing. Chalupníková omluvila v 17.35 hod. SMS zprávou
a v 19.11 hod. emailem, MUDr. Janeček v 17.35 hod. SMS zprávou a v 17.33 hod. emailem, p.
Petlach v 17.48 hod. SMS zprávou a v 17.37 hod. emailem.
Porada zastupitelů začala v 17.30 hod. v sokolovně v České a ustavující zasedání začalo
v 18.00 hod. v sokolovně v České.

JUDr.Golas: „Domnívám se, že třem zastupitelům, kteří se nezúčastnili ustavujícího
zasedání, mandát nezaniká. Ten zanikne odmítnutím složením slibu nebo složením slibu
s výhradou, nebo z jiných důvodů, které zákon umožňuje. Můžete mi to vysvětlit?“
Ing.Chiniová: „Nezúčastnili se ustavujícího zasedání, nesložili slib a mandát jim zaniká. A
druhým dnem nastupuje náhradník.“
JUDr.Golas: „Ale nesložením slibu. Vím, že se omluvili.“
MUDr.Chalupník: „Moje žena se omluvila.“
p.Pavelka: „Povolební vyjednávání – zvolení zastupitelé se sešli a shodli se, že chtějí všichni
společně pracovat pro obec jako jeden tým sedmi lidí. Myslím si, že buď chceme pracovat pro
obec, nebo ne a není to jen o funkcích.“
Ing.Klimša: „Povolební vyjednávání – strana Sdružení pro obec Českou získala čtyři
mandáty, Občané obce Česká dva mandáty a ODS jeden mandát. Všichni jsme se sešli na
schůzce, kde strana ODS a sdružení Občané obce Česká se spojili a vystupovali společně jako
celek. Po společném sečtení svých hlasů prezentovali ze svého pohledu, že oba subjekty
získaly 45% všech hlasů. Poté požadovali funkci místostarosty, dále pak finanční komisi,
členství v kontrolní a stavební komisi. Dle volebních výsledků Sdružení pro obec Českou jim
nabídlo třetí nejvýkonnější funkci na obci předsedu finanční komise, místopředsedu kontrolní
komise, člena stavební komise a kulturně - školské komise. To bylo pro stranu ODS a
sdružení Občané obce Česká nepřijatelné. Výsledkem je nyní jejich neúčast na ustavujícím
zasedání.“
p.Šebrlová: „Vy jste nový v zastupitelstvu, držím Vám pěsti a bojujte.“
p.Pavelka: „Chtěl bych Vám všem poděkovat za Vaši podporu.“
p.Vermouzek: „Myslím si, že lidi většinou chtěli spolupráci všech zastupitelů. Proto tak
volili. A 45% není málo k tomu, aby mohli dostat víc, než jste jim nabídli.“

15

p.Pavelka: „Minulé volební období dopadlo tak, že strana ODS přišla s požadavkem na
místostarostu. Byla jim nabídnuta funkce předsedy finanční komise – odmítli ji. Před
ustavujícím zasedání jsme se měli všichni sejít a domluvit a nikdo nepřišel. Nechtěli se
domluvit a dnes je to stejné.“
Ing.arch.Tasler: „To vše není o žádných funkcích. Jde o to, kdo chce dělat a kdo ne.“

Vyvěšeno:
Sňato:
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