Zápis č. 12/2016
o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká,
konaného dne 7. března 2016 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.
__________________________________________________________________________
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále jen ,,zastupitelstvo“) zahájila starostka
Ing.Jana Chiniová (dále jen ,,předsedající“) v 18.03 hod. a všechny přítomné přivítala.
Předsedající schůze Ing. Chiniová konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. 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 26. 2. 2016 do 7. 3. 2016. Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1)
konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (§
92 odst. 3 zákona o obcích). Dále poznamenala, že zápis z předchozího zasedání byl řádně
ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.
*

*

*

Bod č.1
Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 12/2016
Volba ověřovatelů zápisu
Návrhy na ověřovatele zápisu: p. Pavelka, p. Petlach
Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení č.12/1/2016:
Zastupitelstvo obce Česká určuje ověřovateli zápisu p. Pavelka, p. Petlach
Výsledek hlasování: pro – 7 proti – 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.12/1/2016 bylo schváleno.

Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu, ve kterém navrhla následující změny:
1. Mgr. Strnadelová – nově jmenovaná ředitelka MŠ Česká požádala o krátké vystoupení na
veřejném zasedání, proto staroska obce navrhla přesunout body týkající MŠ Česká na
začátek zasedání.
2. Zrušit část bodu č.7 - schválení zlepšení hospodářského výsledku v MŠ Česká za rok 2015
(lze schvalovat až společně s účetní závěrkou).
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3. Vložit bod schválení dodatku č. 11 ke smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární
požární ochrany v obci Česká.
4. Vložit bod schválení žádosti o dar do kostela v Lelekovicích.
5. Vložit bod schválení zřízení dalšího místa úředníka v obci.
Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení č.12/2/2016:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje následující program zasedání:
Program 12. zasedání Zastupitelstva obce Česká
Navržený
program:

Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č.12/2016.
MŠ Česká – jmenování nové ředitelky
Schválení podání žádosti o dotace na hřiště u MŠ Česká
Schválení protokolu z veřejnosprávní kontroly neinvestičních dotací v
MŠ Česká za rok 2015
5) Schválení změn ve výborech a komisích ZO Česká
6) Bezpečnostní opatření v obci Česká
- Dopis PČR
7) Schválení uzavření nových smluv
- Schválení darovací smlouvy na pozemky v lokalitě bau 32
- Schválení dodatku č. 11 ke smlouvě o spolupráci při
zabezpečování požární ochrany v Obci Česká
8) Informace o požáru u obecního úřadu Česká
9) Výstavba garáže u obecního úřadu Česká (podání žádosti o dotace,
TDI, administrátor VZ, seznam firem)
10) Schválení směrnice pro zadávání veřejných zakázek
11) Zpráva inventarizační komise
12) Schválení zprávy o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
za rok 2015
13) Schválení odpisového plánu na rok 2016
14) Dotaz dle § 101 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. – uplatnění
předkupního práva
15) Sokolovna Česká
- dovybavení dvora, sálu, kuchyňky
- stanovení pravidel pronájmu sokolovny
- stanovení saunovacích dnů
16) Schválení rozpočtového opatření 1/2016
17) Různé
- dar pro kostel v Lelekovicích, pověření p. starostky podpisem
darovací smlouvy
- zřízení dalšího místa úředníka na OÚ Česká
- kulturně-sportovní akce do konce roku
18) Závěr
1)
2)
3)
4)

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
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Usnesení č.12/2/2016 bylo schváleno.

Bod č.2
MŠ Česká – jmenování nové ředitelky
Starostka obce Česká jmenovacím dekretem jmenovala Mgr. Markétu Strnadelovou novou ředitelkou
MŠ Česká ode dne 1. 3. 2016.
První třídní schůzky s novou p. ředitelkou budou dne 8. 3. 2016 v 16.00 hod. v MŠ Česká, budova
Česká 383.
Paní ředitelka Mgr. Strnadelová byla jmenována na základě konkurzní řízení. Konkurzní řízení bylo
opakované, protože u prvního konkurzu se komise usnesla, že žádná z přihlášených kandidátek nebyla
vhodná na obsazení pracovního místa ředitelky MŠ Česká.
Doufáme, že jmenováním nové ředitelky se situace ve školce uklidní a bude nastolena vzájemná
důvěra a komunikace mezi školkou – rodiči . A nesmíme zapomenout na to nejdůležitější – na děti,
které navštěvují školku. Všichni si přejeme, aby navštěvovali školku, která bude nejenom zajišťovat
vzdělání pomocí kvalitních vzdělávacích programů, ale kde také zde najdou příjemné prostředí a
spoustu kamarádů.
V současné době má nová paní ředitelka spoustu práce s přebíráním veškeré agendy týkající se školky,
seznamuje se s kolektivem pedagogických pracovníků a zaměstnanců. Těšíme se, že i spolupráce obec
– školka bude probíhat v nově nastavené přátelské atmosféře a školka se bude prezentovat i na
veřejnosti. Chtěla bych poprosit všechny rodiče i zastupitele, aby brali na novou paní ředitelku ohled a
nechali jí čas, aby se mohla seznámit s chodem školky. Vždyť i vláda má svých 100 dnů hájení.
Byla jmenována na základě svých schopností, zkušeností a pedagogické praxe . Komise posuzovala
také předloženou koncepci rozvoje a řízení MŠ, kterou jistě zapracuje do nového školního
vzdělávacího programu.
Jenom pro informaci pro finanční výbor – dle RUD bychom měli obdržet do rozpočtu obce v roce
2016 8,55 tis.Kč na žáka.

Přivítání nové p. ředitelky a její představení
Mgr. Markéta Strnadelová všechny přítomné pozdravila a v krátkosti představila přítomným
občanům i zastupitelům obce svoji koncepci MŠ Česká. Ráda by momentálně uklidnila
situaci, která je nyní ve školce. Její představa směrování školky je k ekologii a poznávání
přírody. Pokud se bude i nadále provozovat stará školka, ráda by požádala o některé úpravy.
Je nakloněna k přípravě kulturních programů pro akce v obci. Den otevřených dveří školky
bude 15. 3. 2016.

Bod č.3
Schválení podání žádosti o dotace na hřiště u MŠ Česká
V lednu 2016 byla podána žádost o dotace na MMR, podpora obnovy a rozvoje venkova. Tentokrát se
jedná o hřiště situované ve 2 lokalitách – v zahradě u MŠ Česká a v prostor u hřiště u Améby.
Celková částka 569 753,- Kč, z toho vlastní zdroje 170 926,- Kč, dotace 398 827,- Kč.
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Lokalita 1 – dětské hřiště u MŠ Česká - 182 117,- Kč
Herní prvky :
- Kolotoč na sezení
- Pryž pod houpadla
- Houpadlo na pružině – motorka
- Vahadlová houpačka dvoumístná – celokovová
- Věžička se skluzavkou a dvouhoupačkou – celokovová
Lokalita 2 – Dětské hřiště v obci – 387 636,- Kč
Herní prvky :
- Lanová pyramida
- Lanovka sloupová
- Nástupiště k lanové dráze
- Informační tabule
- Venkovní fitnes stroj – bradla
- Venkovní fitness stroj – výtah na ramena
- Venkovní fitness stroj – veslovací trenažer

Mgr. Strnadelová: Prosím o zaslání materiálu o vybavení zahrady školky na email školky,
abychom mohli projednat s učitelkami školky vhodnost herních prvků. Dále bych ještě chtěla
přednést problém s průchodem cizích lidí areálem školky za účelem zkrácení cesty. Chtěla
bych toto vyřešit uzavřením jedné branky z důvodu bezpečnosti dětí.
Ing. Kamanová: Prosím mohla by jste nám říct, jestli budete řešit nějak otázku personálního
obsazení mateřské školky, což je pro rodiče ta nejzásadnější věc?
Mgr. Strnadelová: Já jsem zodpovědná za toto obsazení a budu k tomuto přistupovat
zodpovědně a vždy v souladu se zákonem.
Nikdo nevznesl další připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.12/3/2016:
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 na hřiště u MŠ
Česká na MMR za celkovou částku 569 753,- Kč – z toho podíl obce 170 926,- Kč.
Výsledek hlasování: pro - 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.12/3/2016 bylo schváleno.

Bod č.4
Schválení protokolu z veřejnosprávní kontroly neinvestičních dotací v MŠ
Česká za rok 2015
P. Mičánková: Ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na § 12 zákona
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č.255/2012 Sb., o státní kontrole (kontrolní řád) byla provedena kontrola neinvestičních
dotací na MŠ Česká od obce Česká u Moniky Moravcové – ředitelky MŠ Česká a účetní MŠ
Česká Eliška Homolové za období od 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015. Kontrola byla vykonána dne
9. 2. 2016 od 10.00 hod. – 11.45 hod. v budově MŠ Česká. Kontrolou byli pověřeni p. Ing.
Julie Kamanová – člen finančního výboru obce Česká, p. Lenka Mičánková - předsedkyně
kontrolního výboru obce. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v MŠ Česká je
součástí zápisu č. 12/2016 jako příloha č. 3 (Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly
v MŠ Česká).
Předsedající vyzvala přítomné o vyjádření se k projednávanému bodu. Nikdo nevznesl připomínku, a
proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.12/ 4/2016:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí protokol z veřejnosprávní kontroly
neinvestičních dotací v MŠ Česká (viz. příloha č.3).
Výsledek hlasování: pro - 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.12/4/2016 bylo schváleno.

Bod č.5
Schválení změn ve výborech a komisích
Rezignace Ing. Klimši na místo předsedy finančního výboru a Bc. Magdaleny Baumannové
na místo předsedkyně kulturně – školské komise (viz. příloha č.4).
Ing. Klimša: Já jsem přijal předsedu finančního výboru v době, kdy zde nebyl nikdo znalý
této věci. Nyní je v zastupitelstvu Ing. Julie Kamanová, která má znalosti v problematice
financí a proto ji navrhuji na předsedu finančního výboru. Ohledně mého návrhu na změnu
komisí: rád bych zapojil všechny zastupitele do práce v obci a aby v rámci možnosti fungovali
jako jeden tým. A také aby se připojili i další lidi do chodu obce.
Ing. Chiniová: Já bych nejdřív ráda zkvalitnila práci současných výborů a posléze teprve
přistoupila k rozšiřování počtu členů a volení nových komisí – výborů. V tomto názoru se
však s Ing. Klimšou rozcházíme.
Dle zákona č. 128/2000 Sb., O obcích jsou výbory (kontrolní a finanční) poradní a iniciativní
orgány zastupitelstva obce, komise pak poradní a iniciativní orgány rady obce, kde se rada
nevolí, tak starosty. Právo zřizovat komise v obcích, kde se rada nevolí, přísluší starostovi.
Teoreticky je možné, aby si zastupitelstvo obce pravomoc v takovém případě ale vyhradilo a
tím pádem zřizovalo i komise (§84 odst.4). Dle vyjádření SMO se takové řešení může jevit
jako nestandartní. Rada zřizuje komise především ve větších městech a obcích.
Pokud si zastupitelstvo obce vyhradí pravomoc zřizovat komise, navrhovala bych, aby
všechny orgány obce byly označeny jako výbory a řídily se úpravou pro výbory určenou
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(volení - odvolávání, odměňování, odpovědnost., vše je plně v kompetenci zastupitelstva).
Zatímco výbory finanční a kontrolní se zřizují na základě zákona obligatorně, komise se
zřizují jako pomocné orgány fakultativně.
Je třeba nejdříve vytvořit a schválit program a finanční podmínky nových komisí, abychom
mohli využít výsledky jejich práce. Nechci podceňovat ani přeceňovat vznik nových komisí,
ale budu navrhovat zlepšení práce dosavadních komisí a výborů. Přestože zákon nabízí
existenci komisí jako jednu z mnoha forem rozvíjení komunální demokracie a platformu pro
zapojení širší veřejnosti do správy obecních záležitostí, nechtěla bych bez předchozí důkladné
diskuze na poradě zatěžovat obecní rozpočet, administrativně a časově zatěžovat budoucí
členy komisí.
Je to všechno o lidech a jejich chuti něci dělat. Myslím, že když někoho zvolím do funkce,
nebude mít lepší nápady ani chuť něco dělat.
Ing. Klimša navrhl rozdělit kulturní a školskou komisi, z čímž já souhlasím. Moje představa
byla, že by se spojila školská a sportovní komise,Na pracovní poradě zastupitelstva , by se
měl nejdříve prodiskutovat program a jakou náplň práce budou mít jednotlivé komise a
s jakými finančními prostředky budou pracovat. Chtěla bych vyjasnit vztah s TJ Sokol Česká
– valná hromada bude 14. 3. 2016. Nechtěla bych, aby docházelo ke střetům v pořádání
sportovních turnajů se Sokolem Česká a sportovní komisí. Navrhla bych dát nějaké finanční
prostředky na jednotlivé turnaje, jak jsme již v minulosti přispívali.
Kontrolní a finanční výbor :
Budu navrhovat zkvalitnění práce v obou výborech. Po poradě s auditory a dle připravované
metodiky ministerstva financí a vnitra bych připravila pro odsouhlasení na zastupitelstvu
manuál, který by měl sloužit pro orientaci členů výborů co by měli kontrolovat a co bude tím
pádem pro chod obce prospěšné. 15. 12. 2014 jsme měli v usnesení na veřejné schůzi
pověření pro finanční výbor, aby 1x za ¼ roku pročetl a prohlédl výkaz FIN 2-12 o plnění
rozpočtu a zhodnotil hospodaření dle rozpočtu – překročení, nečerpání a navrhl potřebné
úpravy. Obávám se, že se to neudělalo. Jsme na hranici plátců DPH, tak si myslím, že práce a
povinností bude přibývat.
Další členy bych zatím nevolila. Předpokládám, že si Ing. Klimša sehnal většinovou podporu
v zastupitelstvu, ale já využiji demokratického práva menšiny a zdržím se v některých
případech hlasování.
p. Pavelka: Myslím si, že rozšiřovat finanční výbor za situace, kdy ten současný se sešel za
rok a půl jedenkrát a co měli udělat nebylo splněno, se mi zdá podivné. Tak jak řekla p.
starostka , nejdříve bych zkvalitnil práci obou výborů.
Ing. Klimša: Jsem si vědom, že jsem nedělal práci dobře a proto to předávám Ing. Kamanové.
Já jsem udělal jednu schůzku finančního výboru, zajímalo by mě, jestli byla nějaká schůze
kontrolního výboru za posledních osm let. Já nevím, co za minulý rok dělala kulturně –
školská komise, co dělal kontrolní výbor. Chtěl bych, aby ve všem byl systém a řád, chtěl
bych, aby se vždy udělalo zhodnocení za rok – co se udělalo, co ne. Chtěl bych p. starostce
mými návrhy pomoci, aby se mohla věnovat novým věcem. Nové výbory, které navrhuji,
pokud nebudou fungovat, mohou se zrušit. Všechny ostatní komise chci vést zdarma.
Navrhuji zřídit sportovní komisi: TJ Sokol nefunguje dobře, pokud by fungoval, nepožadoval
bych tuto komisi. Chci přivést lidi ke sportu a zkvalitnit spolupráci se Sokolem, který má
omezené finanční prostředky – obec má větší finanční možnosti. Další komisi, kterou
navrhuji, je informační komise. Myslím si, že informace v obci nejsou v pořádku. Věnoval
jsem se tomu, zřídil jsem stránky školky, facebookové stránky České a Sokola, aby občané
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měli informace. Chybí mi zpětná vazba od občanů. Dále jsem udělal seznam úkolů, kam se
vše bude zapisovat. Chci jen mít ve všem systém a řád. P. starostka tedy nesouhlasí
s informační komisí, sportovní je v pořádku?
P. Pavelka: Myslím si že stačí jeden člověk – koordinátor, který se bude sportem zabývat.
Nejsme někde v měste, jsme na obci kde je nás tady pár. Říkal jsem ti, že je to o tom, pokud
chce někdo něco udělat a sežene si k tomu další lidi, nemusíme mít k tomu komisi. Ty když
budeš sedět jen u počítače a řídit to přes něj, není tady potom někdo výkonný, kdo by to
zrealizoval. Dělala se rekonstrukce sokolovny, kanalizace, školka, oslavy 230 let založení
obce atd. Toto dělali jen někteří a stále jen ti stejní lidé. Je potřeba třeba dokončit přípravu
sokolovny na letní sezonu – nikoho z vás to nezajímá. Vy máte jen hřiště u Améby.
Ing. Kamanová: Mě by zajímalo taky, kdo to bude dělat. Každý má prioritu, čemu se chce
věnovat.
P. Pavelka: Já tvrdím, že na to nemusí být tolik komisí. Ať ty komise co jsou zvalitní práci a
když bude něco potřeba, tak si vezmeme všichni modráky a půjdeme to udělat. Informační
komise řekne, že je potřeba pověsit ceduli, tak kdo to udělá? Ty to uděláš?
Ing. Kamanová: Tak máme zaměstnance obce pokud to mají v popisu práce nebo budeme
mít lidi na dohody a ti nám to budou dělat.
P. Pavelka: Budeme mít lidi na dohodu a budeme vše platit. Nejsme Kuřim, který má
technické služby. Myslel jsem si, že Česká s tisíci obyvateli funguje tak, že lidé drží pospolu a
chtějí něco udělat a nepotřebujeme mít žádné komise.
Ing. Klimša: Já to chápu, ale chodí za mnou lidi, kteří neví za kým jít kvůli sportu. Pokud to
bude vše fungovat, můžeme komise zrušit.
P. Pavelka: Máme zde několik turnajů a ti, co jsou organizátory známe. K tomu není potřeba
komise.
P. Mičánková: „Proč by nemohlo pracovat všech sedm lidí v zastupitelstvu. U fotky Ing.
Klimši by bylo napsáno, že má na starosti sport. U Ing. Kamanové finance atd. K tomu
nepotřebujeme mít plno komisí.“
Ing. Chiniová: Jsem za rozdělení kulturní a školské komise. Viděla bych za možné spojení
školské a sportovní komise. Za předsedu budu navrhovat Katku Vlasákovou. Po kulturní
komisi bych chtěla, aby se zaměřila i na seniory, pořádání přednášek a zorganizování divadel,
fotokniha z oslav, promítání filmů z oslav atd. Slyšela jsem názory občanů, že si cení naši
obec za to, že si zachovala venkovský ráz, že se lidé dovedou dohodnout, něco pro obec
udělat.
P. Pavelka: Můžete mi říct, kde jsme byli všichni zastupitelé a dělali něco pro obec. Proč
nemůže být u fotky Klimši odkaz, že má na starost sport.
Ing. Kamanová: Já když potřebuji informace, podívám se na web.
P. Pavelka: Všichni jsme na stránkách i s fotkou. Ať si vezmeme každý něco a pojďme
všichni v zastupitelstvu dělat.
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Ing. Klimša: Já manuálně dělat nebudu. Chci stále nastavit systém.
P. Mičánková: Ráda bych odpověděla na poznámku Ing. Klimši. Tvrdí, že neviděl, co
kontrolní výbor dělá. Mám zde celou slohu zápisů kontrolního výboru, který kontroluje
usnesení z veřejných zasedání. Dále jednou za rok společně s finančním výborem
kontrolujeme čerpání peněz ve školce – vše je v zápisech doloženo. Každý rok auditorům
předkládám tyto zápisy a ti nemají připomínky. Za kulturní komisi bych řekla, že je to snad
jedinná komise, za kterou je vidět práce podle akcí, které se na obci konají. Nemusím k tomu
mít žádnou komisi, ale je to o lidech, kteří chtějí něco dělat. A důležitější je udělat akci
společně s lidmi, kteří to chtějí dělat, než sedět u počítače a psát různé zprávy a tabulky.
P. Pavelka st.: Např. turnaje, které se na obci dělali, vždy byly o tom, že se domluvila
skupina lidí, kteří to dali dohromady a uskutečnilo se to. Dát tohle na web a facebook atd. to
je to poslední. Vždy je to nejdřív o ochotě a práci lidí něco na obci dělat.
Mgr. Novotná: My jsme nově přistěhovaní a neznáme všechny lidi z České. Pro nás je web
největším zdrojem informací. Tak proč by tam všechny tyto věci nemohly být?
P. Mičánková: Systém kulturní komise-vymyslím akci, obvolám lidi, zjistím, jestli chtějí jít
do dané akce, domluvíme se na programu a úplně poslední akcí je jít na obecní úřad a posléze
tuto informaci vyvěsit na web, facebook.
Ing. Klimša: Já to nechci dělat sám. Chtěl bych, aby lidé více sportovali a měli informace o
sportovních aktivitách v obci.
P. Vlasáková K.: Já nejsem zastupitel, chci dělat s dětmi, ale ve školce nemám žádný
mandát. Pokud budu ve školské komisi, mám už něco a můžu přijít do školky. Jinak se se
mou nebude nikdo bavit.
Ing. Chalupníková Ph.D.: Já iniciativu Ing. Klimši vítám. Já ráda píši a chtěla bych se
podílet na tvorbě občasníku. Chci vědět, co v něm bude. Žádala jsem o informaci o vydávání
občasníku, nebylo mi to umožněno. Je zde mnoho nových lidí a třeba by se chtěli zapojit do
dění v obci, ale nemají ty kontakty.
P. Petlach: Ve sportovní komisi jsou lidé z celé České, jak ze staré České, tak z Nádavek i
z Bau 32.
Ing. Kamanová: Máme na Bau 32 přistěhovanou rodinu s dětmi. Chtěli vědět informace o
sportu pro děti v obci, na stránkách nic nenašli.
P. Mičánková: Bavíme se zde o sportu, ale doposud sport v obci zajišťovala TJ Sokol Česká.
Nechci, aby se zde vytvářely dvě stejná uskupení. Nebylo by lepší se nejdřív sejít se Sokolem,
domluvit se na valné hromadě, která bude v pondělí 14. 3. 2016 a spolupracovat než vytvářet
komise? Ing. Klimša není v Sokole, tak může jít a pomoct.
Ing. Klimša: Já chci jen pomoct, nastavit systém a řád. Byl jsem na minulé schůzi a Sokol
pracuje špatně. Já chci jen přivést lidi ke sportu. Já ty turnaje nebudu dělat sám, já chci jen
zveřejnit všechny informace. Nikdo nevěděl, kdo je v Sokole. Udělal jsem stránky a facebook
Sokolu. Nyní už víme, kdo je v Sokole.
P. Mičánková: Pojďme se nejdřív domluvit a za měsíc můžeme říct: zůstane to při starém
nebo jdeme do nových komisí.
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P. Petlach: Já bych to neodkládal. A doufám, že všechni v komisích budou pracovat zdarma.
Ing. Chiniová: Já už ukončím tuto diskuzi, Ing. Klimša má dohodnutou většinu při hlasování,
takže je zbytečné dál o tomto diskutovat. Ing. Klimša rezignuje na předsedu finančního
výboru, tak já navrhuji na nového předsedu Ing. Julii Kamanovou s tím, jestli by jste
souhlasili s datem od 1. 4. 2016.
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.12/5/2016:
Zastupitelstvo obce Česká volí předsedu finančního výboru obce Česká Ing. Julii
Kamanovou od 1.4.2016.
Výsledek hlasování: pro - 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.12/5 /2016 bylo schváleno.

Ing. Kamanová: Navrhuji za člena finančního výboru p. Petlacha.
Ing. Chiniová: Finanční výbor musí mít lichý počet členů.
P. Pavelka: Takže finanční výbor bude sedmičlenný?
Ing. Kamanová: Zatím bude sedmičlený, sejdeme se čtyřikrát do roka, bude zde advokátka,
ekonom, účetní, účetní neziskové organizace a auditor. Chceme se na první schůzce domluvit,
co bude kdo dělat a chceme pomáhat a kontrolovat.
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.12/6/2016:
Zastupitelstvo obce Česká volí člena finančního výboru obce Česká p. Jindřicha Petlacha.
Výsledek hlasování: pro - 4 proti - 2 zdrželi se – 1
Usnesení č.12/6/2016 bylo schváleno.

Ing. Kamanová: Navrhuji za člena finančního výboru Mgr. Lucii Novotnou.
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.12/7/2016:
Zastupitelstvo obce Česká volí člena finančního výboru obce Česká Mgr. Lucii Novotnou.
Výsledek hlasování: pro - 4 proti - 2 zdrželi se – 1
Usnesení č.12/7/2016 bylo schváleno.
P. Pavelka: Hlasoval jsem takto proto, že si myslím, že pět lidí úplně stačí.
Ing. Klimša: Jsem rád, že se zapojuje i Jindra Petlach.
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P. Šlachtová: Proč se nezapojoval již dříve.
P.Petlach: Já jsem se již pár let zapojoval.
P. Reichenauerová: Kdo Vás bude kontrolovat, když se nesejdete?
Ing. Kamanová: Zastupitelstvo obce.
Ing. Chiniová: Shrnu celý finanční výbor.
Finančni výbor
Předseda: Ing. Julie Kamanová
Místopředsada: Klára Kinclová
Ing. David Klimša
Jindřich Petlach
Zuzana Bergerová
Roman Pavloušek
Mgr. Lucie Novotná

Ing. Klimša: Navrhuji za člena kontrolního výboru p. Jindřicha Petlacha.
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.12/8/2016:
Zastupitelstvo obce Česká volí člena kontrolního výboru obce Česká p. Jindřicha Petlacha.
Výsledek hlasování: pro - 4 proti - 2 zdrželi se – 1
Usnesení č.12/8/2016 bylo schváleno.

Ing. Kamanová: Navrhuji za člena kontrolního výboru Ing. Blanku Chalupníkovou Ph.D.
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.12/9/2016:
Zastupitelstvo obce Česká volí člena kontrolního výboru obce Česká Ing. Blanku
Chalupníkovou, Ph.D.
Výsledek hlasování: pro - 4 proti - 2 zdrželi se – 1
Usnesení č.12/9/2016 bylo schváleno.
Ing. Chiniová: Opět shrnu kontrolní výbor.
Kontrolní výbor
Předseda: Lenka Mičánková
Místopředseda: Iva Šlachtová
Ivana Prokešová
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Jindřich Petlach
Ing. Blanka Chalupníková Ph.D.

Ing. Chiniová: Jak jsem již říkala, nechci rozšiřovat komise. Komise jsou poradními orgány
starosty. Takže mi musíte tuto pravomoc odejmout. Pokud si zastupitelstvo obce vyhradí
pravomoc zřizovat nové komise, navrhovala bych, aby všechny orgány obce byly označeny
jako výbory a řídily se úpravou pro výbory určenou
( volení - odvolávání, odměňování, odpovědnost.. vše je plně v kompetenci zastupitelstva).
P. Pavelka: Komise jsou poradní orgány starostky. Musíte ji tedy nejdříve tuto pravomoc
odejmout, poté tedy nebudou již komise ale výbory a ty budou podléhat plně zastupitelstvu
obce.
Ing. Chiniová: Dávám hlasovat – kdo je pro odejmout mi tyto pravomoce?
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.12/10/2016:
Zastupitelstvo obce Česká si vyhrazuje pravomoc zřizovat komise.
Výsledek hlasování: pro - 4 proti - 2 zdrželi se – 1
Usnesení č.12/10/2016 bylo schváleno.

Ing. Chiniová: Dávám hlasovat – kdo je pro změnu přejmenovat komise na výbory?
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.12/11/2016:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje změnu přejmenovat komise na výbory.
Výsledek hlasování: pro - 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.12/11/2016 bylo schváleno.

Ing. Chiniová: Dávám hlasovat – kdo je pro zvolení předsedy stavební komise Ing.
Vladimíra Tichého?
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.12/12/2016:
Zastupitelstvo obce Česká volí předsedu stavebního výboru Ing. Vladimíra Tichého..
Výsledek hlasování: pro - 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.12/12/2016 bylo schváleno
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Ing. Chiniová: Dávám hlasovat – kdo je pro zvolení člena stavebního výboru p. Pavla Radu?
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.12/13/2016:
Zastupitelstvo obce Česká volí člena stavebního výboru p. Pavla Radu.
Výsledek hlasování: pro - 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.12/13/2016 bylo schváleno.

Ing. Chiniová: Dávám hlasovat – kdo je pro zvolení člena stavebního výboru Ing. Radima
Vlasáka?
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.12/14/2016:
Zastupitelstvo obce Česká volí člena stavebního výboru Ing. Radima Vlasáka.
Výsledek hlasování: pro - 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.12/14/2016 bylo schváleno
P. Rada: Nebylo by vhodné se nejdříve zeptat, jestli souhlasí tito lidé, že budou ve výboru a
ne v komisi? Kvůli tomu, že chtějí vzniknout jedna nebo dvě komise, se odejmout pravomoce
starostce a vše se změní? Zjevně je vše připraveno dopředu. Stejně veškeré kulturní i
sportovní akce dělají pořád ti stejní lidé. Pokud jsem to dobře pochopil, Sokol je neschopný,
uděláme obdobný spolek, budeme mít vše zadarmo, dostaneme dotaci obce, nemusí se shánět
různé sponzory po firmách a známých. Proč nemůže být na internetu napsáno: zastupitelstvo
obce - Ing. Klimša se stará o sport, Ing. Kamanová o toto - tak aby to bylo pro lidi co chodí
na internet a to stejné na nástěnce u úřadu. K tomu nejsou potřeba komise. Ten kdo nepomáhá
deset let, najednou, když bude v komisi, bude pomáhat? Jak dlouho to vydrží?
Ing. Klimša: Nevím.
P. Rada: Zkoušet to ale tímto způsobem, že odejmeme starostce pravomoce?
P. Hladík: Ing. Klimša tomu nedal řád ale byrokracii.
P. Šebrlová: Kdo se do Vás před rokem navážel, Ing. Chalupníková Ph.D. a jí podobní.
Ing. Klimša: Historicky je zde nějaká bariéra v komunikaci.
P. Pavelka st.: Tak jak to vidím, tady vůbec nejde o nějaké komise. Myslím si, že Ing.
Klimša zapomněl, za jakou stranu se dostal do zastupitelstva.
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P. Pavelka: Davide, ty jsi si chtěl za každou cenu prosadit svůj názor. Když přišels za námi a
my jsme chtěli jen koordinátora, tak ty jsi řekl ne a šel jsi pro hlasy jinam a prosazuješ si
svou.
Ing. Kamanová: Já chci také pracovat. Kdo nic nezkusí, nic neudělá.

Ing. Chiniová: Dávám hlasovat – kdo je pro zvolení předsedkyně kulturního výboru Editu
Tichou?
Nikdo nevznesl další připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.12/15/2016:
Zastupitelstvo obce Česká volí předsedkyni kulturního výboru Editu Tichou.
Výsledek hlasování: pro - 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.12/15/2016 bylo schváleno.

Ing. Chiniová: Dávám hlasovat – kdo je pro zvolení člena kulturního výboru Bc. Magdalenu
Baumannovou?
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.12/16/2016:
Zastupitelstvo obce Česká volí člena kulturního výboru Bc. Magdalenu Baumannovou.
Výsledek hlasování: pro - 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.12/16/2016 bylo schváleno.

Ing. Chiniová: Dávám hlasovat – kdo je pro zvolení člena kulturního výboru Lenku
Mičánkovou?
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.12/17/2016:
Zastupitelstvo obce Česká volí člena kulturního výboru Lenka Mičánkovou.
Výsledek hlasování: pro - 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.12/17/2016 bylo schváleno.

Ing. Chiniová: Dávám hlasovat – kdo je pro zvolení člena kulturního výboru Ivu Šlachtovou?
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Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.12/18/2016:
Zastupitelstvo obce Česká volí člena kulturního výboru Ivu Šlachtovou.
Výsledek hlasování: pro - 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.12/18/2016 bylo schváleno.

Ing. Chiniová: Dávám hlasovat – kdo je pro zvolení člena kulturního výboru Petra Saula?
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.12/19/2016:
Zastupitelstvo obce Česká volí člena kulturního výboru Petra Saula.
Výsledek hlasování: pro - 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.12/19/2016 bylo schváleno.

Ing. Chiniová: Dávám hlasovat – kdo je pro zvolení člena kulturního výboru Ing. Rostislava
Vermouzka?
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.12/20/2016:
Zastupitelstvo obce Česká volí člena kulturního výboru Ing. Rostislava Vermouzka.
Výsledek hlasování: pro - 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.12/20/2016 bylo schváleno.

Ing. Chiniová: Dávám hlasovat – kdo je pro zvolení předsedkyně školského výboru Kateřiny
Vlasákové?
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.12/21/2016:
Zastupitelstvo obce Česká volí předsedu školské komise Kateřinu Vlasákovou.
Výsledek hlasování: pro - 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.12/21/2016 bylo schváleno.
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Ing. Chiniová: Měla jsem představu, že s p. Vlasákovou půjdeme za ředitelkou mateřské
školky, domluvíme si pravidla jak to bude fungovat a podle toho si p. Vlasáková navolí další
členy. Pokud máte již něco jiného domluveno jinak…

Ing. Klimša: Navrhuji za členku školské komise Ing. Kamanovou.
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.12/22/2016:
Zastupitelstvo obce Česká volí členku školské komise Ing. Julii Kamanovou.
Výsledek hlasování: pro - 5 proti - 2 zdrželi se – 0
Usnesení č.12/22/2016 bylo schváleno.

Ing. Klimša: Navrhuji za členku školské komise Ing. Blanku Chalupníkovou Ph.D.
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.12/23/2016:
Zastupitelstvo obce Česká volí členku školské komise Ing. Blanku Chalupníkovo Ph.D.
Výsledek hlasování: pro - 5 proti - 2 zdrželi se – 0
Usnesení č.12/23/2016 bylo schváleno.

Ing. Klimša: Navrhuji zřízení sportovního výboru.
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.12/24/2016:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje zřízení sportovního výboru.
Výsledek hlasování: pro - 4 proti - 2 zdrželi se – 1
Usnesení č.12/24/2016 bylo schváleno.

Ing. Kamanová: Navrhuji za předsedu sportovního výboru Ing. Davida Klimšu.
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.12/25/2016:
Zastupitelstvo obce Česká volí předsedu sportovního výboru Ing. Davida Klimšu.
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Výsledek hlasování: pro - 4 proti - 2 zdrželi se – 1
Usnesení č.12/25/2016 bylo schváleno.

Ing. Klimša: Navrhuji za člena sportovního výboru Kateřinu Vlasákovou.
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.12/26/2016:
Zastupitelstvo obce Česká volí člena sportovního výboru Kateřinu Vlasákovou.
Výsledek hlasování: pro - 4 proti - 2 zdrželi se – 1
Usnesení č.12/26/2016 bylo schváleno.

Ing. Klimša: Navrhuji za člena sportovního výboru Darinu Liškovou.
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.12/27/2016:
Zastupitelstvo obce Česká volí člena sportovního výboru Darinu Liškovou.
Výsledek hlasování: pro - 4 proti - 2 zdrželi se – 1
Usnesení č.12/27/2016 bylo schváleno.

Ing. Klimša: Navrhuji zřízení informačního výboru.
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.12/27/2016:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje zřízení informačního výboru.
Výsledek hlasování: pro - 4 proti - 2 zdrželi se – 1
Usnesení č.12/27/2016 bylo schváleno.

Ing. Kamanová: Navrhuji za předsedu informačního výboru Ing. Davida Klimšu.
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.12/28/2016:
Zastupitelstvo obce Česká volí předsedu informačního výboru Ing. Davida Klimšu.
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Výsledek hlasování: pro - 4 proti - 2 zdrželi se – 1
Usnesení č.12/28/2016 bylo schváleno.

Ing. Klimša: Navrhuji za člena informačního výboru Ing. Julii Kamanovou.
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.12/29/2016:
Zastupitelstvo obce Česká volí člena informačního výboru Ing. Julii Kamanovou.
Výsledek hlasování: pro - 4 proti - 2 zdrželi se – 1
Usnesení č.12/29/2016 bylo schváleno.

Ing. Klimša: Navrhuji za člena informačního výboru Ing. Blanku Chalupníkovou Ph.D.
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.12/30/2016:
Zastupitelstvo obce Česká volí člena informačního výboru Ing. Blanku Chalupníkovou
Ph.D.
Výsledek hlasování: pro - 4 proti - 2 zdrželi se – 1
Usnesení č.12/30/2016 bylo schváleno.

Ing. Klimša: návrh na práci výborů
Úkoly pro informační výbor
- Informovat občany + zpětná vazba
- Kontrola občasníku
- Kontrola webu a facebooku
- Propagace akcí obce + akce ve spolupráci s obcí
- Nové služby pro web + tisk letáků
Úkoly pro sportovní výbor:
- Koordinaci vztahů obec – výbor Sokola
- Příspěvky na sportovní akce od obce
- Propagace sportovních akcí
- Nové možnosti pro sport v obci + příspěvky na akce
p. Reichenauerová: Jak lidé, kteří nemají internet, dostanou tyto informace?
Ing. Klimša: Dostanou občasník + nástěnky.
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Ing. Kamanová: Zasadíme se o to, aby tyto informace byly jak na nástěnkách, v občasníku
atd.
Ing. Tichý: Jak bude fungovat stavební výbor? Nemůže fungovat stejně jako teď. Kdo mi dá
úkol? Jak se budou řešit úkoly pro stavební výbor, na které se musí odpovědět do 30 dnů?
P. Pavelka: Změní se plán veřejných zastupitelstev a budeme se scházet nejméně každý
měsíc.
Ing. Chiniová: Navrhjuji se sejít 4. 4. 2016 na veřejné schůzi, kde schválíme náplně práce
výborů.
P. Rada: Vše, co se zde dělo, je dle mého názoru jen kvůli sportovnímu výboru.
Ing. Klimša: Já jsem toto vše projednával se starostkou, na poradě zastupitelstva – nikdo mě
neposlouchal. Chci jen tímto pomoci starostce.
Ing. Chiniová: Není pravda co říkáš. Od začátku ti říkám, že s tímto řešením nesouhlasím.
Mohl být určený jeden člověk a čas by ukázal, jestli by bylo potřeba zřídit komise.

Bod č.6
Bezpečnostní opatření v obci Česká
Lokalita Bau 32 – Pod Šibernou
Provedení zvýšení křižovatek – řešení drahé a technicky obtížně realizovatelné.

V pondělí 22. 2. 2016 proběhlo jednání a místní šetření v obci ohledně provedení bezpečnostních
opatření v obci Česká za účasti projektanta a zástupce PČR, starostky a Ing. Klimši.

Možnosti řešení :
-

provést měření rychlosti a intenzity vozidel statistickým radarem 1/2 týdny 24 hodin denně
(cena 10 000,- /15 000,-) v obytné zóně za příznivých klimatických podmínek a následné
vyhodnocení.
Dle vyjádření projektanta a příslušníka PČR je toto řešení neekonomické a bude mít pouze tu
vypovídající hodnotu, kolik vozidel tam pojede rychle – tedy průzkum. Dle zkušeností
z Kuřimi jezdí cca 90 % aut dle předpisů, měření je vhodné pouze pro následnou argumentaci.

-

Pro zlepšení bezpečnosti v této lokalitě se projektantovi i PČR jeví jako nejvhodnější řešení
umístění zpomalovacího retardéru. Toto řešení však dopuručují předem odsouhlasit se sousedy
a většinou obyvatel lokality ( přejezdem retardéru vznikají otřesy a hluk).
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Dalším preventivním řešením je pozvat dopravní policii ČR, aby provedla měření rychlosti
s následným uložením pokut – mám projednáno jsou ochotni přijet, a dokonce mi nabídli v případě
našeho zájmu ještě schůzku s jejich projektantem na bezpečnost, který by nám poradil nejenom řešení,
ale pokud by to možné, i pomoc při požádání o dotace ze SFDI.
Ve středu 2. 3. 2016 proběhlo skryté měření PČR v odpoledních hodinách ( 14.00 – 15.30) u č.p.
316 ( Klimšovi). V té době projelo 18 vozidel, kdy 1 vozidlu byla naměřena rychlost 32 km/h. Je
domluveno, že PČR bude provádět v této lokalitě opakovaná měření. Měření je zdarma.
Mám u sebe vyjádření p. Nekudové – Hajdové, ve kterém sděluje, že zásadně nesouhlasí s umístěním
retardéru v širším okolí svého domu a pozemku a žádá mně, abych tento její názor prezentovala i na
veřejném zasedání, neboť na diskuze jinou formou nemá čas.
Další 2 záporná stanoviska jsou od rodiny Borkovcových a 1 od p. Hladíka (viz. příloha č.5).
Jde o to se rozhodnout pro nějakou variantu a zvážit, zda budeme dávat peníze na statistický radar,
nebo zvolíme nějakou formu prevence pro děti – třeba s PČR.
P. Hladík: Nevím, kde Ing. Klimša přišel na to, že lidé v této lokalitě jezdí rychle. To se děje u
zásilkových služeb. Jako nepřípustné mi připadá posílání emailů jen některým lidem a neřeší věc se
všemi občany lokality. Jako největší vrchol je pro mě to, že tam nasadí dopravní policii s měřením.
Ing. Klimša: Policii jsem neposlal.
P. Hladík: Přečti si, co způsobují retardéry a jaké mají účinky.
Ing. Klimša: Já jsem navrhoval měření za cca 15 000,- Kč. Pokud se zjistí, že zde auta jezdí pomalu,
nemusí se retardér dávat. Chodí za mnou maminky, že zde jezdí auta rychle. Bude měření a podle toho
bude už výsledek, jestli mají maminky pravdu a je potřeba řešit situaci nebo ne.
P. Hladík: Retardér způsobí hluk, ničení aut obyvatel lokality, zhoršený přístup pro hasiče,
záchranáře, omezení cyklistických aktivit, omezení i pohybu dětí.
P. Borkovec: Je podivné, že pan Klimša tvoří informační komisi, ale v tomto případě neinformuje
lidi, kterých se to týká.
P. Hladík: Pokud chceš něco řešit, obejdi si všech 60 domů a až budeš mít od všech těchto lidí
souhlas, tak to řeš.
Ing. Klimša: Jen jsem chtěl, aby se tímto problémem zaobíralo zastupitelstvo.
Ing. Kamanová: Já jsem pro to zjistit, jak rychle tyto auta jezdí.
P. Borkovec: Auta s doručovací službou budou i nadále jezdit tak jak jezdí. Ty retardér nezpomalí.
Ing. Tichý: My musíme utratit patnáct tisíc za informaci místo toho, abychom využili zkušenosti
jiných?
P. Rada: Zjistíme, že cca 20% aut jezdí rychle. Co bude dál?
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Lokalita ulice K lomu
Žádost o umístění retardéru někde u č.p. 161 ( ul. K lomu).
-

Nedoporučují projektant ani zástupce PČR – je tam přirozený retardér na konci ulice a dle
jejich zkušeností budou lidé na motorkách a čtyřkolkách používat další retardér pro zvýšení
adrenalinu při svých vyjížďkách a budou na něm skákat.

Žádost o stanovení vodorovného dopravního značení na ulici Nádavky III
Stanovení vodorovného dopravního značení – obyvatelé v současné době už nechtějí toto stanovení,
projektant a zástupce PČR zatím také nedopuručuje.

Zpráva o operativně – bezpečnostní situaci v obci Česká za období 1.1.2015 – 31.12.2015
OOP Kuřim obci Česká zaslalo zprávu, ve které mimo jiné stojí :
Za rok 2015 bylo v katastrálním území obce Česká spácháno celkem 13 trestných činů, objasněny 4.
Jednalo se především o majetkově trestné činy a to krádeže a poškozování cizích věcí. V této
souvislosti nás žádá policie o upozornění obyvatel obce, aby se v rámci prevence kriminality snažili
svá vozidla, pokud mají tuto možnost, parkovat v garážích, nebo jiných zabezpečených částech svých
domů a pokud tuto možnost nemají, aby ve svých vozidlech zbytečně nenechávali volně odložené
tašky s jejich osobními věcmi, osobními doklady, penězi a jinými cennostmi. Je to jedna z možností
jak se pokusit vyvarovat a předcházet páchání trestné činnosti.
Dále bylo spácháno 18 přestupků, kdy u 12 byl zjištěn pachatel. Jednalo se o přestupky proti
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, proti občanskému soužití , ale i o
přestupky proti majetku.

PČR OO Kuřim apeluje na všechny občany naší obec k větší spolupráci s Policií ČR, spočívající
zejména ve sdělování upotřebitelných poznatků a informací o výskytu podezřelých osob, podezřelých
motorových vozidel apod. a to jak v naší obci, tak i mimo ni. Předané poznatky mohou v mnoha
případech posloužit k objasnění trestné činnosti, přestupkového jednání, ale také k jejich předcházení
anebo jejich spáchání.
Případné poznatky lze sdělit nejlépe prostřednictvím tel. linky přímo na Obvodní oddělení Kuřim a to
na tel. číslo 541 230 333 nebo 974 626 710, dále lze informace zaslat prostřednictvím faxové linky
974 626 718 nebo sdělit prostřednictvím emailové adresy bo.oop.kurim.podatelna@pcr.cz.
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Bod č.7
Schválení uzavření nových smluv
Schválení darovací smlouvy s firmou bau 32
Návrh usnesení č.12/31/2016:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
darovací smlouvu s firmou bau 32
Hodnota daru pozemků je:
pozemek parc. č. 32/22

………………………………………165.100,-Kč

pozemek parc. č. 32/57

………………………………………364.320,-Kč

pozemek parc. č. 32/172

………………………………………..45.500,-Kč

pozemek parc. č. 32/206

………………………………………..42.900,-Kč

pozemek parc. č. 32/220

………………………………………..93.600,-Kč

pozemek parc. č. 32/404

………………………………………..14.300,-Kč

pozemek parc. č. 32/41

………………………………………..36.500,-Kč

Hodnota daru výše uvedených pozemků je celkem 732.220,-Kč.
Ing. Klimša: Největší zájem na tom měli občané v bytovce, je tam i tento pozemek?
P. Mičánková: Ano, je mezi uvedenými pozemky.
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.
Výsledek hlasování: pro - 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.12/31/2016 bylo schváleno.

Schválení dodatku č. 11 ke smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární
ochrany mezi HZS Lelekovice a obcí Česká
Dodatek č. 11 ke smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany mezi HZS
Lelekovice a obcí Česká. Roční příspěvek pro HZS Lelekovice činí 60 000,- Kč.
Předsedající vyzvala přítomné o vyjádření.
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Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.12/32/2016:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dodatek č. 11 ke smlouvě o spolupráci při
zabezpečování požární ochrany mezi HZS Lelekovice a obcí Česká – cena 60 000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro - 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.12/32/2016 bylo schváleno.

Bod č.8
Informace o požáru u obecního úřadu Česká
Jednáním neznámého pachatele došlo dne 16.1.2016 kolem 6 hod. ranní k požáru plastového
kontejneru 1 100 l umístěného u obecního úřadu Česká.
Při požáru došlo ke zničení venkovní fasády s tepelnou izolací, okapů a části střešních latí, venkovní
klimatizační jednotky, dřevěnné pergoly, rozvodů a kabeláže elektroinstalace. Na základě zjištěných
skutečností byla Hasičským záchranným sborem JMK stanovena jako příčina vzniku požáru úmyslné
zapálení blíže nezjištěnou osobou. Uzavření události je v kompetenci PČR – OO Kuřim.
Obec Česká se připojila k trestnímu řízení o náhradu škody s částkou 233 500,- Kč.
Do dnešního rozpočtového opatření jsou navrhovány tyto ceny, které jsou podloženy nabídkami, nebo
již byly zaplaceny z nutnosti zprovoznění OÚ ( elektro)
- Pergola – 59 965,- Kč
- Klimatizace – 20 000,- Kč
- Fasáda – 63 318,- Kč
- Zámková dlažba – cca 15 000,- Kč
- Oprava střechy a okapů – 8 387,- Kč
- Rozvody a kabeláž vyhořelé elektroinstalace – 6 872,- Kč
- Revize elektro – 726,- Kč
- Oprava plotu – 5 000,- Kč
P. Pavelka: Chtěl bych poděkovat touto cestou HZS Lelekovice za hašení požáru u úřadu. Byli zde
jako první a díky jim máme zachráněnu budovu celého úřadu.
Ing. Klimša: P. Stloukalová měla žádost, jestli bychom neprověřili možnost posunutí kontejnerů u
úřadu dál od jejich domu.
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Bod č.9
Výstavba garáže u obecního úřadu Česká
Jedná se o stavbu garáže a přístřešku obecního úřadu Česká. Stavba je svým charakterem
doplňková ke stavbě obecního úřadu a bude sloužit pro parkování zahradních traktorů a jejich
příslušenství používaných pro údržbu obce. Přístřešek bude používán pro nepravidelné
skladování materiálů chráněných proti dešti. Garáž je zděná, jednopodlažní, půdorysu 6 x 11
m, krytá pultovou střechou, která částečně tvoří přístřešek půdorysu 3,5 x 5,5 m. Garáž bude
napojena na stávající domovní rozvod elektro z budovy obecního úřadu. Další napojení stavby
na ZTI nebo energie není vzhledem k charakteru stavby požadováno.
V současné době je podána žádost na SÚ Kuřim, odbor stavební a vodoprávní, na vydání
sloučeného územního souhlasu a ohlášení stavby.
Bude zahájeno poptávkové řízení pro zakázky malého rozsahu
Byla podána žádost na PRV JMK pro rok 2016 na DT 1 – Výstavba, obnova a údržba
venkovské zástavby a občanské vybavenosti na akci „ Stavba garáže a přístřešku u Obecního
úřadu Česká “ na požadovanou výši dotace 200 000,- Kč.
Cena dle rozpočtu v projektu je 1 122 994,- Kč
Na poradě dne 15.2.2015 bylo dohodnuto :
- Technickou pomoc s administrací zadávacího řízení bude provádět Ing. Stráská a Ing.
Tomek za nabídnutou cenu 8 000,- Kč – Ing. Stráská není plátcem DPH, práce se
budou zadávat na základě objednávky
- TDI – bude provádět Ing. Hošek na základě odsouhlasené příkazní smlouvy za cenu
53 240,- Kč včetně DPH.
Ing. Kamanová: Z čeho se tato cena kalkuluje?
Ing. Chiniová: Částka je kalkulovaná z ceny projektu a z obtížnosti stavby.
P. Rada: Velikost garáže je jaká?
Ing. Chiniová: Garáž 6 x 11 m + přístřešek 3 x 5 m na posypový materiál atd.
Nikdo nevznesl další připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.12/33/2016:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření příkazní smlouvy na činnost
technického dozoru stavebníka na akci „ Stavba garáže a přístřešku obecního úřadu
v České “ s Ing. Radomírem Hoškem.
Výsledek hlasování: pro - 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.12/33/2016 bylo schváleno.
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Na dnešním veřejném zasedání by se měly schválit firmy tak 4-5, které budeme obesílat
v poptávkovém řízení. Probírala jsem to s Ing. Hoškem, navrhuje obeslat firmu :
Ketanela s.r.o. je to firma z Brna, a má s ní dobré zkušenosti z loňského roku, potom
navrhoval obeslat firmy , které jsme obesílali loni na sokolovnu – kromě Topstavu.
Byly to tyto firmy :
STAVORERAL Brno, Stavit Brno, ZOLP Brno a Přemysl Veselý.
Bylo by potřeba usnesením schválit firmy, a jejich seznam přeposlat Ing. Tomkovi,
abychom mohli zahájit výběrové řízení.
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.12/34/2016:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tyto firmy pro obeslání poptávky v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu dle § 6,§12 odst. 3, § 18 odst.5 zákona č. 137/2006 Sb. Na
akci „ Stavba garáže a přístřešku obecního úřadu v České.“ :
Ketanela s.r.o., Stavoreal Brno, Stavit Brno, ZOLP Brno, Přemysl Veselý
Výsledek hlasování: pro - 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.12/34/2016 bylo schváleno.

Bod č.10
Schválení směrnice pro provádění poptávkového řízení pro zakázky malého
rozsahu
Směrnice byla projednána i s auditorem.

Postup zadávání a hodnocení veřejných zakázek
1. U zakázek, jejichž předpokládaná hodnota dosáhne maximálně 250.000,- Kč bez DPH
rozhoduje o dodavateli přímo stanovená odpovědná osoba, nebo statutární orgán – starosta, na
základě písemné smlouvy, objednávky nebo jiného dokladu bez nutnosti provádění
poptávkového řízení.
2. U zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesáhne 250.000,- Kč bez DPH a zároveň
nepřesáhne 1,000.000,- Kč bez DPH, je odpovědná osoba povinna vyzvat k předložení
nabídky minimálně 3 uchazeče. Výběr nejvhodnějšího kandidáta poté podléhá schválení ZO
Česká.
3. K zajištění veřejných zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesáhne 1,000.000,- Kč bez
DPH, zajistí odpovědná osoba odborného administrátora VZ
Ing. Kamanová: Byla nějaká směrnice doposud?
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Ing. Chiniová: Jednali jsme o ní, ale zatím jsme žádnou nechválili.
Ing. Kamanová: Navrhuji dát hranici 200 000,- Kč.
Ing. Chalupníková Ph.D.: Navrhuji 50 000,- Kč, 100 000,-Kč, 500 000,- Kč, 1 000 000,- Kč.
Ukončeno nahrávání veřejného zasedání.

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.12/35/2016:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje směrnici č. 1/2016 pro provádění
poptávkového řízení pro zakázky malého rozsahu (viz příloha č. 6).
Výsledek hlasování: pro - 4 proti - 2 zdrželi se – 1
Usnesení č.12/35/2016 bylo schváleno.

Bod č.11
Zpráva inventarizační komise
P. Mičánková přednesla zprávu inventarizačním komise, která je součástí zápisu jako příloha č. 7
(zpráva inventarizační komise).

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.12/36/2016:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zprávu inventarizační komise (viz. příloha
č.7).
Výsledek hlasování: pro - 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.12/36/2016 bylo schváleno.

Bod č.12
Schválení zprávy o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok
2015
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P. Chiniová předložila zprávu o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. , o svobodném
přístupu k informacím, která součástí zápisu č. 12/2016 jako příloha č.4 (Zpráva o poskytování

informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015).
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.12/37/2016:
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 2015 ( viz. příloha č. 8).
Výsledek hlasování: pro - 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.12/37/2016 bylo schváleno.

Bod č.13
Schválení odpisového plánu na rok 2016
P. Kamanová přednesla odpisový plán obce Česká. Měsíční odpisy činí 212 398,- Kč, ročně to činí
2 549 221,- Kč. Odpisový plán je součástí zápisu č. 12/2016 (viz. příloha č.9).

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.12/38 /2016:
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 2016 (
viz. příloha č. 9).
Výsledek hlasování: pro - 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.12/38/2016 bylo schváleno.

Bod č.14
Dotaz dle §101, odst. 5 zákona č. 1832006 Sb. – uplatnění předkupního
práva
Obec Česká obdržela dotaz dle § 101, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění od spoluvlastníka pozemků p.č. 131,136 a 137 v k.ú. Česká, na
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jejichž částech je dle platného ÚP Česká vymezeno předkupní právo pro plochy veřejné zeleně a
obslužné komunikace v lokalitě Z5 .
Spoluvlastník pozemků oznamuje obci Česká svůj záměr na zamýšlený prodej výše uvedených
nemovitostí a v souladu s §101, odst. 5 žádá obec Česká jako oprávněnou osobu o písemné stanovisko,
zda obec Česká využije tohoto předkupního práva.
Obec Česká po projednání i se zpracovatelem ÚP se rozhodla, že předkupní právo na výše uvedených
pozemcích nebude uplatňovat.
1.Zastavitelná plocha Z5 je společně s plochou P1 podmíněna zpracováním územní studie a dohody o
parcelaci. Předkupní právo obce Česká se týká veřejného prostranství – komunikace a prostranství
místního významu, zajištění přístupu a dopravní obsluhy
2. Předkupní právo není zaneseno v katastru (neznalost katastru jak postupovat,žaloba na ÚP).

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.12/39/2016:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §101, odst.5 zákona č. 183/2006 Sb.,
nebude uplatňovat předkupní právo na pozemky p.č. 131,136 a 137 v k.ú. Česká.
Výsledek hlasování: pro - 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.12/39/2016 bylo schváleno.

Bod č.15
Sokolovna Česká
P. Pavelka – dovybavení sokolovny po rekonstrukci
- dovybavení sálu – nové stoly
- dovybavení dvora – pivní sety
- dovybavení kuchyňky – místnosti za barem – nová lednička, pračka, vybavení novým nábytkem
Stanovení pravidel pronájmu sokolovny
Pronájem sokolovny je vyvěšen na internetu, a je to v současné době špatně nastaveno – bez
jakýchkoliv pravidel. Za pronájem sokolovny je v současné době zodpovědný správce sokolovny.
Už jsme se setkali s problémem, že si chtěl někdo pronajmout sokolovnu z Brna a chtěl tam pořádat
diskotéku pro široký okruh lidí. Myslím si, že by sokolovna měla sloužit převážně pro obyvatele
České a pro akce, na kterých se bude moci účastnit široká veřejnost místních obyvatel.
Navrhuji, ať povolení komerčních pronájmů pro cizí osoby odsouhlasuje zastupitelstvo obce.

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.12/39/2016:
Zastupitelstvo obce Česká s c h v a l u j e povolení pronájmu sokolovny pro cizí komerční
pronájmy pouze po předchozím odsouhlasení ZO Česká.
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Výsledek hlasování: pro – 7 proti – 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.12/39/2016 bylo schváleno.
Stanovení saunovacího provozu.
Zkušební provoz běží, a dle mého názoru se nejvíce osvědčilo zřízení saunovacích skupinek,a určení
zodpovědné osoby, která bude mít na starosti jak výběr peněz, tak bude zodpovídat za vypnutí a popř.
uzamknutí sokolovny.
Dle schváleného provozního řádu sauny jsou saunovací dny po – pá.

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.12/40/2016:
Zastupitelstvo obce Česká s c h v a l u j e provoz sauny v obecní sokolovně a to následujícím
způsobem: Budou vytvořeny saunovací skupiny, kde každá skupina si určí a nahlásí správci
sokolovny zodpovědnou osobu za saunovací cyklus.
Výsledek hlasování: pro – 7 proti – 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.12/40/2016 bylo schváleno.

Bod č.16
Rozpočtové opatření 1/2016

Hlavní změny:
Příjmy – celkem: 10 373 600,- Kč

Výdaje:
50 000,- Kč dar pro opravu kostelní věže v Lelekovicích
10 000,- Kč kamerové zkoušky v ulici Hlavní (od křižovatky směrem ke Kuřimi) pro zjištění, ze
které domácnosti dochází k vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace
179 300,- Kč

oprava obecního úřadu po požáru: Pergola – 59 965,- Kč
Klimatizace – 20 000,- Kč
Fasáda – 63 318,- Kč
Zámková dlažba – cca 15 000,- Kč
Oprava střechy a okapů – 8 387,- Kč
Rozvody a kabeláž elektroinstalace – 6 872,- Kč
Revize elektro – 726,- Kč
Oprava plotu – 5 000,- kč
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300 000,- Kč dovybavení sokolovny – stoly do sálu, pivní sety na dvůr, projekt a dovybavení
místnosti za barem
20 000,- Kč výroba ukradených oválů na vjedu do obce – 2 ks
33 000,- Kč oprava veřejného osvětlení na Nádavkách
5 000,- Kč pojištění obecního majetku (zvýšení hodnoty sokolovny, přidání pojištění kapličky a
pojištění hotovosti
15 000,- Kč nákup bedny + sportovního nářadí k hřišti u Améby
22 000,- Kč oprava zastávky u kapličky
53 300,- Kč TDI p. Hošek– garáž OÚ
8 000,- Kč administrátor výběrového řízení – garáž OÚ
50 000,- Kč záloha pro zpracovatele změny č. 1 ÚP (dne 22. 6. 2016 usnesením č. 7/15/2015
pověření starostky obce k podpisu smlouvy)
Výdaje – zvýšení:

745 600,- Kč

Výdaje – celkem: 9 017 500,- Kč

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.12/41/2016:
Zastupitelstvo obce Česká s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 1 /2016 (viz. příloha č. 10).
Výsledek hlasování: pro – 7 proti – 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.12/41/2016 bylo schváleno.

Bod č.17
Různé
Schválení darovací smlouvy na opravu věže kostela v Lelekovicích.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.12/42/2016:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje uzavření darovací smlouvy ve výši 50 000,- Kč
s římskokatolickou farností Vranov u Brna na opravu věže kostela sv. Filipa a Jakuba
v Lelekovicích a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.
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Výsledek hlasování: pro – 7 proti – 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.12/42/2016 bylo schváleno.

Zřízení dalšího místa úředníka na OÚ Česká – asistent starosty – podléhá zákonu o
úřednících, je třeba vypsat konkurz na asistenta/ku na Obecním úřadě Česká.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.12/43/2016:
Zastupitelstvo obce Česká s c h v a l u j e zřízení pracovního místa asistenta/ky na Obecním
úřadě Česká.
Výsledek hlasování: pro – 7 proti – 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.12/43/2016 bylo schváleno.

Připravované akce
15. 3. 2016 - Vítání občánků
19. 3. 2016 - Maškarní bál pro děti
2. 4. 2016 - Country ples v sokolovně
30. 4. 2016 - Pálení čarodějnic v Horce
14. 5. 2016 - Den Ponávky
12. 6. 2016 - Pohádkový les

Bod č.18
Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 21.15 hod.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina členů Zastupitelstva obce Česká
2) Prezenční listina příchozích občanů
3) Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v MŠ Česká

4) Rezignace Ing. Davida Klimši a Bc. Magdaleny Baumannové
5) Písemné vyjádření p. Hladíka, dvou rodin Borkovcových, p. Hajdové k projednávanému
bodu č.6 – Bezpečnostní opatření v obci Česká, žádost ořešení v lokalitě Bau s podpisy
občanů
6) Směrnice č. 1/2016 pro provádění poptávkového řízení pro zakázky malého rozsahu
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7) Zpráva inventarizačním komise
8) Zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015
9) Odpisový plán Obce Česká

10) Rozpočtové opatření č. 1/2016

V České dne 17. 3. 2016
Zapsala: p. Mičánková …………………………………..
Starostka obce: Ing. Chiniová …………………………...

Ověřovatelé zápisu:
P. Pavelka: …………………………………………………………………………
P. Petlach:.……………………………………………………………………….

Vyvěšeno: 22. 3. 2016
Sňato: 6. 4. 2016
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