Zápis č. 5/2015
o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká,
konaného dne 23. února 2015 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 16.2. 2015 do 23.2. 2015. Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1)
konstatovala, že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva (3 členové omluveni), 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. 5/2015
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.
Návrh usnesení č.5/1/2015:
Zastupitelstvo obce Česká určuje ověřovateli zápisu Ing. Klimšu a p. Pavelku.
Výsledek hlasování: pro – 4 proti – 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.5/1/2015 bylo schváleno.

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.
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Návrh usnesení č.5/2/2015:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje následující program zasedání:
Program 5. zasedání Zastupitelstva obce Česká
Navržený
program:

1) Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č.5/2015.
2) Schválení uzavření nových smluv
- Schválení kupní smlouvy na pozemek p.č. 641/121
- Schválení smlouvy o poskytování právních služeb
- Schválení smlouvy s dodavatelem stavby na akci: „ Stavební
úpravy obecní sokolovny v České “
- Schválení dodatku č. 10 ke smlouvě o spolupráci při
zabezpečování požární ochrany v Obci Česká
- Schválení přijetí daru pro MŚ Česká
3) Schválení rozpočtového opatření č. 2 /2015
4) Schválení podání žádosti o dotace (hřiště pro MŚ Česká, PRV JMK –
úroky z úvěrů, kultura)
5) Schválení protokolu z veřejnosprávní kontroly neinvestičních dotací
na MŠ Česká
6) Zpráva inventarizační komise.
7) Schválení výroční zprávy o poskytování informací dle zákona č.
106/1999 Sb. za rok 2014
8) Změna v odměňování stavební komise
9) Kompostéry pro občany obce Česká
- Informace o vyzvednutí kompostérů
10) Různé
- kulturně-sportovní akce
- oslavy 230 let založení obce Česká
11) Závěr

Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo.
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.5/2/2015 bylo schváleno.

Bod č.2
Schválení uzavření nových smluv:
-

Schválení kupní smlouvy na pozemek p.č. 641/121

ZO Česká na svém veřejném zasedání dne 29. 9. 2014 usnesením č. 24/2014/12
odsouhlasilo vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č.641/31, orná půda, v k.ú. Česká a
jeho následný prodej za cenu 500 Kč/m2 panu Michaelu Zagorovi za dohodnutou kupní cenu
ve výši 500,-Kč/m2 tj. 62 000,- Kč.

2

Geometrickým plánem č. 713-11/2014 ze dne 11.12.2014, vypracovaným Ing. Alešem
Kurkou,Mandloňová 4, 621 00 Brno, byla z pozemku p.č. 641/30 v k.ú. Česká nově oddělena
parcela p.č. 641/121 o výměře 124 m2.
Pozemek p.č. 641/121 v k.ú. Česká je předmětem tohoto prodeje.
Nikdo další nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.5/3/2015:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p.č.
641/121 o výměře 124 m2 panu Michaelu Zagorovi, bytem Česká 1e za cenu 62 000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.5/3/2015 bylo schváleno.

- Schválení smlouvy o poskytování právních služeb
Dne 30. 1. 2015 podal pan Vladimír Kučera, bytem Bohatcova 1176/9a, 621 00 Brno
prostřednictvím advokátní kanceláře Šikola&Partneři ke Krajskému soudu v Brně návrh na
zrušení části opatření obecné povahy – Územního plánu Česká, vydaného usnesením
zastupitelstva obce ze dne 29. 9. 2014.
Navrhovatel napadá územní plán Česká z roku 2014 a to ve všech částech, které na jeho
pozemku určeném k bydlení a v jeho těsném sousedství vymezují (v rámci zastavitelné plochy
Z3) komunikaci a prostranství místního významu. Dále navrhovatel napadá ty části územního
plánu, které podmiňují funkční využití plochy Z3 a Z4 )tzn. i jeho pozemku) realizací výše
uvedeného dopravního záměru, což je učiněno jednak v regulativech pro plochy Z3 a Z4 a
dále v rámci vymezení etapizace.
Tato vymezení údajně omezují vlastnické právo navrhovatele tím, že zatěžují jeho pozemek a
dále podmiňují využití jeho pozemku realizací výše uvedené dopravní stavby.
Na doporučení města Kuřimi bude obec Českou zastupovat advokátní kancelář Fiala, Tejkal a
partneři. Odměna za poskytování právních služeb je 1 800,- Kč/hod.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.5/4/2015:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje smlouvu o poskytování právních služeb
s advokátní kanceláří Fiala, Tejkal a partneři
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.5/4/2015 bylo schváleno
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- Schválení smlouvy s dodavatelem stavby na akci : „Stavební úpravy
obecní sokolovny v České“
ZO Česká se seznámilo se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek, která byla sepsána při
jednání hodnotící komise dne 12. 2. 2015.
1) ZO rozhodlo o vyloučení uchazečů:
STAVOREAL Brno, spol. s r.o., Tovární 850/11b, 643 00 Brno, IČ: 49971191, DIČ:
CZ49971191
STAVIT, s.r.o., Blatného 23, 616 00 Brno, IČ: 46901361, DIČ: CZ46901361
Obě nabídky byly vyřazeny z hodnocení nabídek pro nesplnění zadávacích podmínek (dle
Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek).
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.5/5/2015:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vyřazení nabídek firem Stavoreal Brno a
Stavit pro nesplnění zadávacích podmínek
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.5/5/2015 bylo schváleno

2) ZO rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky v souladu se závěrem hodnotící komise a
pořadí nabídek je následující (hodnocení dle nabídkové ceny):
1. TOPSTAV s.r.o., Vranovská 95, 614 00 Brno, IČ: 46977660, DIČ: CZ46977660
2. PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 1000/60, 619 00
Brno, IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100
3. ZOLP s.r.o., Kohoutovická 3, 641 00 Brno, IČ: 26307871, DIČ: CZ26307871
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.5/6/2015:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na akci
„ Stavební úpravy obecní sokolovny v České “ firmu TOPSTAV s.r.o. za cenu5 299 277,- Kč
bez DPH.
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.5/6/2015 bylo schváleno

3) ZO pověřuje starostku k podpisu SOD s vybraným uchazečem: TOPSTAV s.r.o.,
Vranovská 95, 614 00 Brno, IČ: 46977660
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
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Návrh usnesení č.5/7/2015:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pověřuje starostku obce podpisem smlouvy s firmou
TOPSTAV s.r.o.
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.5/7/2015 bylo schváleno.
Na realizaci stavby je obec povinna zajistit koordinátora bezpečnosti práce. Návrh je uzavřít
dohodu s koordinátorem BOZP, který tuto činnost provádí na stavbě přestupního uzlu
„Zastávka ČD Česká – Lelekovice“ s Parákem. Dohodnutá cena je do 10 000,- Kč, včetně
vypracování plánu BOZP. Peníze se vyčlení v RO 2/2015.

- Schválení dodatku č.10 ke smlouvě o spolupráci při zabezpečování
požární ochrany v Obci Česká
Dodatek č. 10 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.
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.5/8/2015:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dodatek č. 10 ke smlouvě o spolupráci při
zabezpečování požární ochrany v Obci Česká
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.5/8/2015 bylo schváleno

- Schválení přijetí daru pro MŠ Česká od města Kuřim
Předsedající informovala přítomné, že město Kuřim schválilo svým usnesením č. 1021/2015 dne
20.1.2015 darovací smlouvu na poskytnutí daru pro MŠ Česká ve výši 50 000,- Kč, protože děti
z Kuřimi jsou přijímány, pokud je volné místo do MŠ Česká. V letošním roce jako doplnění žáků do
budovy staré MŠ to je 6 dětí. ZO Česká musí nyní odsouhlasit přijetí tohoto daru formou darovací
smlouvy mezi Kuřimí a MŠ Česká.
Nikdo nevznesl další připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.5/9/2015:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dle § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění a § 33b odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
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územních rozpočtů, v platném znění, udělení Mateřské škole Česká, okres Brno – venkov,
příspěvkové organizaci, souhlas k přijetí peněžitého daru pro rok 2015 ve výši 50 000,- Kč a souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi výše uvedenou mateřskou školou a Městem Kuřimí.

Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.5/9/2015 bylo schváleno

Bod č.3
Schválení rozpočtového opatření č. 2/2015
Předseda finanční komise Ing. Klimša seznámil zastupitele a všechny přítomné s rozpočtovým
opatřením č. 2/2015 (viz příloha č. 3 – Rozpočtové opatření č. 2/2015).

Hlavní změny
Příjmy – zvýšení:

0,- Kč

Příjmy – celkem:

9 704 100,- Kč

Výdaje:
údržba lavic a objektu „Brejlení“ z vlakové stanice Česká - 9 300,- Kč
BOZP na sokolovnu

- 10 000,- Kč

osázení ostrůvků u přechodů a ostrůvků v ul. Nová

- 100 000,- Kč

Výdaje – zvýšení:

119 300,- Kč

Výdaje – celkem:

6 408 800,- Kč

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č. 5/10/2015:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015, které je přílohou č. 3
tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.5/10/2015 bylo schváleno.
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Bod č.4
Schválení podání žádosti o dotace (hřiště pro MŠ Česká, PRV JMK – úroky
z úvěrů, kultura)
Hřiště pro MŠ Česká dotace z ministerstva pro místní rozvoj – Podpora obnovy a
rozvoje venkova
1. Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a
přípravě (resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely (resp. budou podílet), a které jsou
zaměřené na:
u venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní zařízení,
kulturní zařízení),

lostezky,
bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).
Příjem žádostí byl do 16. 2. 2015. Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj
venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova. Obec musí mít zpracovaný
a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument obce – tento dokument je třeba
aktualizovat a schválit – předpokládaná cena 5 000,- Kč.
Celkové náklady akce jsou 693 234,- Kč
Dotace - 400 000,- Kč
Vlastní zdroje – 293 234,- Kč
V případě, že obec dotace neobdrží, bude se hřiště realizovat následně po domluvě s MŚ Česká a
budou se schvalovat aktuální prostředky.

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č. 5/11/2015:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje podání žádosti o dotace z MMR – program obnovy a
rozvoje venkova
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.5/11/2015 bylo schváleno

2.PRV JMK pro rok 2015
DT 3 – Dotace na úroky z úvěrů na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a
občanské vybavenosti
Výdaje v roce 2015 – 86 360,- Kč
Požadovaná výše podpory – 25 000,- Kč – z toho je celkový počet bodů 8.
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Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č. 5/12/2015:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje podání žádosti o dotace z PRV JMK- DT 3- Dotace na
úroky z úvěrů na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti.

Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.5/12/2015 bylo schváleno

3. Dotace JMK – Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015
Předpokládané uznatelné výdaje 50 000,- Kč.
Požadovaná výše podpory 25 000,- Kč.
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č. 5/13/2015:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje podání žádosti o dotace z JMK- DT 3- Podpora
rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015.
Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.5/13/2015 bylo schváleno

Bod č.5
Schválení protokolu z veřejnosprávní kontroly neinvestičních dotací na MŠ
Česká
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 § 15 zákona č.552/1991
Sb., o státní kontrole (dále jen „ kontrola“) byla provedena kontrola neinvestičních dotací na
MŠ Česká od obce Česká u Moniky Moravcové – ředitelky MŠ Česká, za období od 1. 1.
2014 – 31. 12. 2014. Kontrola byla vykonána dne 30.1.2015 od 9.00 hod. – 11.15 hod.
v Kuřimi, ZŠ na ul. Jungmannova – p. Eliška Homolová – účetní MŠ Česká. Kontrolou byli
pověřeni p. Ing. David Klimša – předseda finančního výboru obce Česká, p. Lenka
Mičánková - předsedkyně kontrolního výboru obce. Protokol o výsledku veřejnosprávní
kontroly v MŠ Česká je součástí zápisu č. 5/2015 jako příloha č. 4 (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.
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Návrh usnesení č. 5/14/2015:
Zastupitelstvo obce Česká, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, b e r e n a v ě d o m í protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly v MŠ
Česká za rok 2014, který je součástí zápisu jako příloha č. 4.

Výsledek hlasování: pro – 0 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.5/14/2015 bylo schváleno

Ředitelka MŠ Česká p. Monika Moravcová předložila zastupitelstvu návrh na rozdělení
zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Česká za rok 2014 ve výši 107 965,80 Kč, který je
součástí zápisu č. 5/2015 jako příloha č. 5 (Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského
výsledku MŠ Česká za rok 2014).
Fond odměn
Fond rezervní
Celkem

5 000,00 Kč
102 965,80 Kč
107 965,80 Kč

Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku byl proveden dle zákona 250/2000
v platném znění Sb., § 30 a §32.
Předsedající vyzvala přítomné o vyjádření se k projednávanému bodu. Nikdo nevznesl připomínku, a
proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č. 5/15/2015:
Zastupitelstvo obce Česká, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v MŠ Česká
za rok 2014, který je součástí zápisu jako příloha č. 5.

Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.5/15/2015 bylo schváleno

Bod č.6
Zpráva inventarizační komise
Předsedající vyzvala p. Mičánkovou, aby přednesla zprávu z inventarizační komise. Zprávy o
provedení inventarizace majetku a likvidační komise, které jsou součástí inventarizace majetku obce
Česká za rok 2014 jsou uloženy u zápisu jako příloha č. 6 (viz příloha č. 6 – Zápis o provedené
inventarizaci majetku obce Česká za rok 2014 a zprávy likvidační komise).
Nikdo nevznesl další připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č. 5/16/2015:
Zastupitelstvo obce Česká, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, s c h v a l u j e zprávu o provedené inventarizaci majetku obce Česká za rok
2014, která je součástí zápisu jako příloha č. 6.
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Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.5/16/2015 bylo schváleno

Bod č.7
Schválení výroční zprávy o poskytování informací dle zákona č. 106/1999
Sb. za rok 2014
Předsedající informovala přítomné, že v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Česká „Výroční
zprávu o poskytování informací za rok 2014 “. Výroční zpráva je součástí zápisu jako příloha č. 7 (viz
příloha č. 7 – Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014).
Předsedající vyzvala přítomné o vyjádření. Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno
k hlasování.

Návrh usnesení č. 5/17/2015:
Zastupitelstvo obce Česká, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, s c h v a l u j e „Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2014“, která
je součástí zápisu jako příloha č.6.

Výsledek hlasování: pro – 4 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.5/17/2015 bylo schváleno

Bod č.8
Změna v odměňování předsedy stavební komise
Na ustavujícím zasedání dne 3. listopadu 2014 bylo uvedeno, že předsedovi stavební komise bude

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. Dle vyjádření auditorské
společnosti je třeba usnesení č.1/26/2014 opravit na poskytování odměny pouze dohodou o
provedení práce, ne formou daru.
Návrh usnesení č.5/18/2015:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví,
že odměna za výkon funkce předsedy stavební komise bude poskytována formou dohody o
provedení práce 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.5/18/2015 bylo schváleno.
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Bod č.9
Kompostéry pro občany obce Česká
Protože si všichni občané ještě nevyzvedli kompostéry, bude stanoven ještě náhradní termín, kdy si
budou moci tento kompostér vyzvednout. Kompostéry se budou vydávat ve středu 4. 3. 2015 na
sokolovně v České od 15.00 – 18.00 hod. Zároveň bude ještě rozeslána informace o povinnosti třídit
odpady – od 1. 1. 2015 platí nový zákon o odpadech.
Také při placení poplatků budou občané na tuto povinnost upozorněni.
V případě zájmu, si mohou občané, kteří mají velké zahrady, vyzvednout do domácnosti další
kompostér.

.

Bod č.10
Kulturně-sportovní akce březen 2015:
3. 3. 2015 – Vítání občánků
7. 3. 2015 – Maškarní bál pro děti

Po tomto termínu bude Obecní sokolovna pro veřejnost uzavřena.
V září 2015 plánujeme oslavy 230 let od založení obce Česká. Žádáme proto všechny
obyvatele o poskytnutí fotografií, nebo i jiného materiálu vhodného pro uspořádání
výstavy. Fotografie na obecním úřadě ofotíme a okamžitě vrátíme majiteli.

Bod č.11
Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18.45 hod.
Poděkovala přítomným za účast a otevřela prostor pro diskuzi občanů.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina členů Zastupitelstva obce Česká
2)
3)
4)
5)
6)

Prezenční listina příchozích občanů
Rozpočtové opatření č.2/2015

Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v MŠ Česká za rok 2014.
Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v MŠ Česká za rok 2014.
Zápis o provedené inventarizaci majetku obce Česká za rok 2014 a zprávy likvidační
komise.
7) Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2014.

V České dne 2.3. 2015
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Zapsala: p. Mičánková …………………………………..
Starostka obce: Ing. Chiniová …………………………...

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

Vyvěšeno: 3. 3. 2015
Sňato: 19. 3. 2015
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