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Zápis č. 3/2014 
o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, 

konaného dne 15. prosince 2014 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 18.05 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 3. 12. 2014 do 16. 12. 2014. Současně 

byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) 

konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva ( p.Petlach – omluven), 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. 

 

 
* * * 

 

Složení slibu členy zastupitelstva, kteří ještě slib nesložili 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomnou členku zastupitelstva  

Ing. Julii Kamanovou, ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila Ing. 

Kamanovou, 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.“ Poté vyzvala Ing. Kamanovou ke složení slibu pronesením slova ,,slibuji“ a 

podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). 

Ing. Kamanová neodmítla složit slib ani složit slib s výhradou. Odměna Ing. Kamanové se 

bude vypočítávat ode dne složení slibu -  15. 12. 2014. 

  
* * * 

 

Bod  č.1 

 
Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 3/2014 
Návrhy na ověřovatele zápisu: Ing. Klimša a p. Pavelka 

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

stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo. 
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Návrh usnesení č.3/1/2014: 

Zastupitelstvo obce Česká určuje ověřovateli zápisu Ing. Klimšu a p. Pavelku 

 

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

Usnesení č.3/1/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č.2 

 
Schválení  programu 

 
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu. 

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

stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo. 

 

Návrh usnesení č.3/2/2014: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje následující program zasedání: 

 

Program 3. zasedání Zastupitelstva obce Česká 

 
Navržený  

program: 

1) Složení slibu zastupitelů, kteří ještě nesložili slib 

2) Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č.3/2014. 

3) Schválení rozpočtu na rok 2015 

- schválení rozpočtu MŠ Česká 

- schválení odpisového plánu MŠ Česká 

- schválení rozpočtového výhledu na rok 2016-2018 

- schválení rozpočtu na rok 2015 Svazku obcí Ponávka 

4) Schválení rozpočtového opatření č. 10 /2014 

5) Poplatky na rok 2015 

-   schválení OZV č. 1/2014 

-   schválení OZV č.2/2014 

-   schválení přílohy č. 3 k OZV č. 1/2012 

-   schválení dodatku č. 39 s BVK 

6) Schválení inventarizační komise 

7) Kompostéry pro občany obce Česká 

- Informace o vyzvednutí kompostérů  

8) Schválení uzavření nových smluv 

- Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě nájemní na pozemek p.č. 391 o 

výměře 36,45 m
2
 

- Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. BM – 

014330028638/001(pozemky p.č. 69,70,30) 

9) Různé  

- prodejna potravin na OÚ 

- dotace na hřiště při MŠ Česká 

- výměna okna na staré školce 

- informace o přestupním uzlu ČD – předání staveniště 

- sokolovna – informace o dalším postupu prací 

- kulturně-sportovní akce do konce roku 
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Závěr 

 

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

stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo. 

 

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

Usnesení č.3/2/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č.3 

 
Schválení rozpočtu na rok 2015 
 

Ing. Klimša – předseda finančního výboru seznámil přítomné s rozpočtem obce na rok 2015. 

 

 

Rozpočet Mateřské školy Česká 

Ředitelka MŚ Česká předložila návrh rozpočtu na rok 2015 (příloha č. 4 tohoto zápisu) ve výši 

695 000,- Kč. Obec Česká k této výši přidala částku 13 000,- Kč na tvorbu www. stránek MŚ. 

Webové stránky bude provádět firma, která byla vybrána pro tvorbu webových stránek obce – 

firma Obce na webu. 

Celkový rozpočet MŚ Česká je 708 000,- Kč. 

 

Ing. Kamanová: byly zodpovězeny všechny dotazy ohledně rozpočtu MŠ Česká 

 

Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

 Návrh usnesení č.3/3/2014: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočet MŠ Česká ve výši 708.000,- Kč. 

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

Usnesení č.3/3/2014 bylo schváleno. 

 

Schválení odpisového plánu MŠ Česká na roky 2014 a 2015 

Odpisy nové budovy MŠ Česká – ročně:          77 940,- Kč 

Odpisy herní sestavy UNI IV nízká – ročně:    11 376,- Kč 

Celkem                                                              89 316,- Kč 

(Viz příloha č. 5 tohoto zápisu). 

 

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

 Návrh usnesení č.3/4/2014: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje odpisový plán MŚ Česká na roky 2014 a 

2015. 
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Výsledek hlasování: pro – 6   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.3/4/2014 bylo schváleno 

 

 

 

Rozpočet obce Česká na rok 2015 
 

Návrh rozpočtu byl vyvěšen od 28.11.2014  do 15.12.2014 

 

Schválený rozpočet – závaznými ukazateli jsou v příjmech paragrafy, v daňových 

příjmech položky, ve výdajích paragrafy.  

 

Schvalovaný rozpočet souhlasí s návrhem rozpočtu. 

 

Ve výdajových položkách jsou uvedeny předpokládané výdaje na provoz obce. 

Náklady na rekonstrukci sokolovny budou zapracovány do výdajů po provedení výběrového 

řízení a odsouhlasen smlouvy s dodavatelem rozpočtovým opatřením. 

Zatím jsou známé výdaje na organizaci veřejné zakázky, TDI a AD – položka celkem 

150 000,-. 

Vzhledem k tomu, že obec bude příští rok slavit 230 let výročí založení, jsou výdaje na 

kulturní akce 150 000,- Kč, rozpočtovým opatřením budou upravovány dle skutečnosti. 

 

Příjmy:   9 698 300,- Kč 

Výdaje:  6 192 500,- Kč 

 
Ing. Chalupníková: byly rozpovězeny všechny dotazy ohledně rozpočtu obce 2015. 

 

 Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.3/5/2014: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje rozpočet obce Česká na rok 2015, který je součástí 

zápisu jako příloha č. 6, a pověřuje starostku obce prováděním rozpočtových opatření v 

maximální výši 30 000,- Kč za každý kalendářní měsíc roku 2015. 

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

Usnesení č.3/5/2014 bylo schváleno. 
 

 

Pověření finančního výboru,  

 
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. 

 

 Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

 

 

 



5 

 

Návrh usnesení č.3/6/2014: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pověřuje Ing. Klimšu – předsedu finančního výboru, 

aby finanční výbor 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. 

 

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

Usnesení č.3/6/2014 bylo schváleno. 

 

Směrnice pro účetnictví 

 Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.3/7/2014: 

 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje, aby směrnici pro účetnictví projednal 

finanční výbor a schválila starostka obce. 

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

Usnesení č.3/7/2014 bylo schváleno. 

 

Směrnice o finanční kontrole 

 – finanční výbor připraví novou směrnici, která bude reflektovat současnou legislativu a 

odpovídat potřebám obce (předběžná kontrola se provádí u objednávek, smluv a 

v rozpočtovém opatření). Ve směrnici budou jména členů uvedena v příloze. 

 Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.3/8/2014: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje, aby směrnici o finanční kontrole 

projednal finanční výbor a schválila starostka obce. 

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

Usnesení č.3/8/2014 bylo schváleno. 

 

 

Rozpočtový výhled na roky 2016 - 2018 

Finanční výbor připravil k odsouhlasení aktualizaci rozpočtového výhledu, kde bylo 

zapracováno splácení úvěru (viz příloha č. 7). 

 Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 
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Návrh usnesení č.3/9/2014: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje, rozpočtový výhled na roky 2016 – 2018 

(příloha č.7 tohoto zápisu). 

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

Usnesení č.3/9/2014 bylo schváleno. 

 

 

Schválení rozpočtu svazku obcí Ponávka na rok 2015 

 
Ing. Chiniová seznámila přítomné s rozpočtem svazku obcí Ponávka na rok 2015, který je 

vyrovnaný a vyzvala přítomné o vyjádření se k tomuto bodu. Rozpočet je součástí přílohy č.8 

(viz příloha č.8 – Rozpočet svazku obcí Ponávka na rok 2015).  

 

Příjmy:  107 500,- Kč 

Výdaje:  107 500,- Kč 

  

Vzhledem k tomu, že JMK ani v loňském roce nevyhlásil dotační titul pro mikroregiony, 

nefinancuje Mikroregion Ponávka žádný mobiliář, ale organizuje turisticko- společenský 

„Den Ponávky“ a vánoční koncert.  

 

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.3/10/2014: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpis, bere na vědomí rozpočet svazku obcí Ponávka na rok 

2015, který je součástí zápisu jako příloha č.8. 

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

Usnesení č.3/10/2014 bylo schváleno 

 

Bod č.4 
 

Rozpočtové opatření č. 10/2014 

 
Předseda finanční komise Ing. Klimša seznámil zastupitele a všechny přítomné s rozpočtovým 

opatřením č. 10/2014 (viz příloha č. 9 –  Rozpočtové opatření č. 10/2014). 

Výdaje:  

Hlavní změny 

-   1 000,- Kč tabulka propagace dotace kanalizace 

-   8 300,- Kč instalace vánoční výzdoby 
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- 10 000,- Kč opravy veřejného osvětlení 

- 36 000,- Kč svoz TKO 

- 10 000,- Kč odvody z platů 

-  

Výdaje – zvýšení:            58 300,- Kč 

Výdaje – celkem:      18 490 100,- Kč 

 

Příjmy : 

- 150 000,- Kč daň z příjmů fyzických osob 

-   10 000,- Kč daň z příjmů fyzických osob z kapitál. Výnosů 

- 350 000,- daň z přidané hodnoty 

- 142 000,- věcné břemeno 

-   10 000,- příjmy EKO-KOM 

Příjmy - zvýšení:              662 800,- Kč 

Příjmy – celkem:         11 985 900,- Kč 

Předsedající vyzvala přítomné o vyjádření se k projednávanému bodu. Nikdo nevznesl připomínku, a 

proto bylo přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení č.3/11/2014 
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2014, které je přílohou č.9 

tohoto zápisu a pověřuje starostku prováděním rozpočtových opatření do konce roku 2014. 

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

Usnesení č.3/11/2014 bylo schváleno. 
 

 

Bod č.5 

 
Poplatky na rok 2015 
 

Předsedající informovala přítomné, že výše poplatků za TKO se spočítala dle nákladů za rok 2013 a 

pro následující rok se nebude měnit poplatek za svoz TKO - zůstává 500,- dle platné  vyhlášky 

č.1/2012 – Příloha č.3 ( viz příloha č. 10 tohoto zápisu– Příloha č.3 k OZV č.1/2012) 

Poplatky za TKO:  500,-Kč/ osobu 
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Odsouhlasení přílohy č. 3 k OZV č. 1/2012 : 

Jedná se o stanovení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2015. 

Náklady dle přílohy č. 3 k OZV č. 1/2012 : 595 165,- Kč 

Počet poplatníků k 1.1.2014: 1052 

Náklady na jednoho poplatníka 565,75 Kč. 

 Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení č.3/12/2014                                                                                                

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje přílohu č. 3 k OZV č. 1/2012, která je 

součástí tohoto zápisu jako příloha č. 10. 

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

Usnesení č.3/12/2014 bylo schváleno 

 

 

Obecně závazná vyhláška 1/2014 o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

nakládání se stavebním odpadem na území obce Česká 

Jedná se o aktualizaci stanovišť na tříděný odpad a zapracování systému na shromažďování a sběr 

biologického odpadu a kovů. 

 Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.3/13/2014 
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje OZV č. 1/2014, která je součástí tohoto 

zápisu jako příloha č.11. 

 

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

Usnesení č.3/13/2014 bylo schváleno 

 

 

Obecně závazná vyhláška 2/2014, kterou se mění a doplňuje vyhláška 

č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

Změna se týká článku 6,odst.1 písm.c) 

Fyzické osoby, které jsou na základě rozhodnutí soudu umístěny v zařízení pro výkon ústavní nebo 

ochranné výchovy, anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které jsou v léčebně pro 

dlouhodobě nemocné a osoby, které prokážou, že z důvodu pobytu v zahraničí se po celý 

kalendářní rok nebudou zdržovat na území obce Česká. 

 Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 
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Návrh usnesení č.3/14/2014 
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje OZV č. 2/2014, která je součástí tohoto 

zápisu jako příloha č.12. 

 

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

Usnesení č.3/14/2014 bylo schváleno 
 

 

Dodatek č.39 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 
 

V dodatku č. 39 je dohoda o cenách - vodné je 29,33 Kč/m
3
, stočné 35,45 Kč/m

3
, celkem 64,78 Kč 

bez DPH. DPH bude připočtena podle platných předpisů. 

Dále nájemné pro rok 2015 navrhuje BVK ve výši 800 000,- Kč, zvýšení ze 640 000,- Kč. , z toho 

420 000,- Kč nájemné za vodárenskou infrastrukturu a 360 000,- za kanalizační infrastrukturu. 

Nájemné je splatné v měsíčních splátkách 65 000,- Kč vždy k 15.dni běžného měsíce. Nájemné za 

prosinec činí 85 000,- Kč. 

Úplata za zajišťování majetkové a provozní evidence zpracovávané za rok 2014 činí 5 000,- Kč – cena 

je bez DPH. Návrh tarifů na rok 2015 od BVK je součástí dopisu ze dne 18. 11. 2014, který je i 

součástí tohoto zápisu jako  příloha č. 13    (viz příloha č.13    – Dopis ze dne 18. 11. 2014z BVK – 

návrh tarifů).  

 Ceny a nájemné dle tohoto dodatku nabývají účinnosti dnem 1.1.2015. Nikdo nevznesl další  

 připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.3/15/2014 
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

ve znění pozdějších předpisů,  schvaluje dodatek č. 39 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.3/15/2014 bylo schváleno 

 

 

Poplatky na rok 2015: 

Kabelová televize: 400,- Kč    

Poplatek ze psů:     150,- Kč/pes    

Poplatek za TKO:   500,- Kč/osobu  

 Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 
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Návrh usnesení č.3/16/2014 
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

ve znění pozdějších předpisů, schvaluje výše uvedené poplatky na rok 2015 . 

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

Usnesení č.3/16/2014 bylo schváleno 

 

 

Bod č.6 

 
Schválení inventarizační komise 
 
Inventarizační komise pro rok 2014 je navržena v tomto složení: 

Inventarizační komise: předseda: p.Mičánková,  členové: p. Šlachtová, p. Prokešová 

Nikdo nevznesl další připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 
 

Návrh usnesení č.3/17/2014: 
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, schvaluje složení inventarizační komise pro rok 2014. 

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

Usnesení č.3/17/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č.7 

 
Kompostéry pro občany obce  - informace o vydávání kompostérů 

 
První termín byl v sobotu 13.12.2014, 

Další bude v úterý 16.12.2014 od 15.00 do 18.00 hod. 

 

Leden 2015 : 

  6.1.2015 -  úterý od 15.00 – 18.00 hod. 

10.1.2015 -  sobota od 12.00 – 15.00 hod. 

 

 

Bod č.8 

 
Schválení uzavření nových smluv 
 

Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě nájemní na pozemek p.č. 391 o výměře 36,45 m
2 

 

Jedná se pozemek p.č. 391 o výměře 36,45 m
2
. Pronájem se prodlužuje do 31.12.2020, ZO Česká se 

rozhodlo prodloužit nájemní smlouvu na dobu 5 let. Paní Měřínská vyšla obci vstříc a souhlasila 
s napojením osvětlení vánočního stromu z jejího domu. Obec vypočítala cenu za energie po dobu 

osvětlení na 500,- Kč. Tato cena bude uhrazena po odpojení osvětlení vánočního stromu. 
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 Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 
 

Návrh usnesení č.3/18/2014 
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě nájemní na pozemek p.č. 391 o 

výměře 36,45 m
2
 – prodloužení do roku 2020. 

 

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

Usnesení č.3/18/2014 bylo schváleno 

 

 
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. BM – 014330028638/001 (pozemky p.č. 

69,70,30) – stavba „Česká, Nová, st. úprava NN“ 

 
ZO na minulém veřejném zasedání usnesením č. 2/5/2014 neodsouhlasilo návrh smlouvy o zřízení 

věcného břemene na stavbu realizovanou pod názvem „Česká,Nová,st. úprava NN“ z důvodů 

schválení výpočtu na náhrady za věcné břemeno. Protože byla schválena smlouva o smlouvě budoucí 

dne 17.12.2012 a výpočet je platný až od 1.1.2013, musíme schválit smlouvu za cenu schválenou ve 
smlouvě budoucí, tj. 2000,- Kč bez DPH. 

 

Rozsah věcného břemene podle této smlouvy vymezuje:  
Geometrický plán č.: 676-1672/2014 zhotovený firmou GEO75 s.r.o., který ověřil(a) Ing. Milan 

Pernica dne 30.09.2014 pod č.: 216/2014 a za Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Brno-venkov potvrdila Marie Rosendorfová dne 30.09.2014 pod č.: PGP-2223/2014-703. 
 

E.ON Distribuce,a.s. je vlastníkem a provozovatelem distribuční soustavy – stavby realizované pod 

názvem „Česká, Nová, st. úprava NN“ (dále jen „distribuční soustava“). Smluvní strany se za účelem 

umístění distribuční soustavy - rozpojovací skříně, smyčkové, kabely NN, HDV na Pozemku a za 
účelem jejího provozování dohodly na zřízení věcného břemene, jehož obsahem je právo Oprávněné 

zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemcích p.č. 69,70 a 30. 

 

 Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 
 

Návrh usnesení č.3/19/2014: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. BM – 

014330028638/001 ( pozemky p.č. 69,70,30) – stavba „Česká, Nová, st. úprava NN“.  
 

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

Usnesení č.3/19/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č.9 

 
Různé 
Sokolovna 

Předpokládaný postup dalších prací: 

- v týdnu od 12.1. -19.1.2015 ( předpoklad 14.1.2015 – veřejná schůze nebo porada ZO), 

kde se schválí zadáni veřejné zakázky a výběr firem 

- 23.2.2015 na veřejném zasedání se schválí vítěz výběrového řízení 
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- 15.3.2015 zahájení stavby 

- 31.7.2015 ukončení stavby 

Změna projektu – projektuje se výměna kotlů. 

 

 

Přestupní uzel Česká – Lelekovice 

Výběrové řízení na dodavatele stavby „Přestupní uzel, zastávka ČD Česká – Lelekovice“ bylo 

ukončeno a dne 18.12.2014 bude v 9.00 hod. předáno staveniště vítězné firmě HABAU CZ 

s.r.o. 

 

Prodejna potravin v České 

Zatím se nepřihlásil žádný zájemce na pronájem prodejny 

 

Dotace na hřiště při MŠ Česká 

V příštím roce bude vyhlášena výzva z POV – MMR na dotace hřišť u škol a školek – 

předpoklad dotace až 70 %, max. 400 000,- Kč. Schůzka s projektantem dne 17.12.2014 a se 

zpracovatelem žádosti o dotaci RPA pokud se rozhodneme pro spolupráci – cena do 50 000,- 

Kč včetně vypracování projektu,žádosti o dotaci, provedení VZ a závěrečného vyhodnocení 

akce ( doba udržitelnosti 5 let). 

Podání žádosti do 16.2.2015 

Projekt na ohlášení 

 
Kulturně-sportovní akce do konce roku a leden – březen 2015: 

 
20. 12. 2014 -  Starostův pohár v malé kopané 

16. 1. 2015 - Obecní ples 

18. 1. 2015 - Čedivadlo „Pohádka o Baculatém království“ 
31. 1. 2015 - Myslivecký ples 

14. 2. 2015 – Ostatky 

  3. 3. 2015 – Vítání občánků 
  7 .3. 2015 – Maškarní bál pro děti 

 

 

 

Bod č.10 

 
Závěr 

 
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19.30 hod. 
Poděkovala přítomným za účast, popřála všem příjemné prožití svátku vánočních a hodně zdraví do 

nového roku, se všemi se rozloučila a otevřela prostor pro diskuzi občanů. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina členů Zastupitelstva obce Česká 
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 
3) Prezenční listina příchozích občanů 

4) Rozpočet MŠ Česká 

5) Odpisový plán MŠ Česká 
6) Rozpočet obce Česká na rok 2015 
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7) Rozpočtový výhled na roky 2016 - 2017 
8) Rozpočet svazku obcí Ponávka 

9) Rozpočtové opatření č.10/2014 

10) Příloha č. 3 k OZV č. 1/2012  

11) Obecně závazná vyhláška 1/2014 
12) Obecně závazná vyhláška 2/2014 

13) Dopis ze dne 18. 11. 2014 z BVK – návrh tarifů 

 
 

 

V České dne 19.12. 2014 

 

 

 

Zapsala: p. Mičánková ………………………………….. 

 

Starostka obce: Ing. Chiniová …………………………... 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

p. Pavelka: ………………………………………………………………………… 

 

Ing. Klimša:.………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 19. 12. 2014 

 

Sňato:  5. 1. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


