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Zápis č. 2/2014 
o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, 

konaného dne 18. listopadu 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. 

 

Před zahájením zastupitelstva bylo těm členům zastupitelstva obce (při prezentaci), kteří ještě 

osvědčení neobdrželi z důvodu nepřítomnosti na ustavujícím zasedání, předáno osvědčení o 

zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 

 

Předsedající schůze Ing. Chiniová konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. 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 10. 11. 2014 do 18. 11. 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, 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 přítomné členy zastupitelstva 

ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva, že 

odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 

zákona č.  491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 

v platném znění). 

 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o 

obcích: ,, Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu obce Česká a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky.“ Jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením 

slova ,, slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani složit slib s výhradou. 

  
* * * 

Bod  č.1 

 
Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 2/2014 
Návrhy na ověřovatele zápisu: Ing. Klimša a p. Pavelka 
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Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své 

stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo. 

 

Návrh usnesení č.2/1/2014: 

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

 

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

Usnesení č.2/1/2014 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.2/2/2014: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje následující program zasedání 

Program 2. zasedání Zastupitelstva obce Česká 

 

Navržený  

program: 

1) Složení slibu zastupitelů, kteří ještě nesložili slib 

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

3) Kompostéry pro občany obce Česká 

- Informace o dalším postupu a dodávce kompostérů a štěpkovače 

- Schválení smlouvy o výpůjčce kompostéru 

- Informace o novele zákona o odpadech 

4) Schválení uzavření nových smluv 

- Smlouva darovací s E.ON Česká republika na vánoční řetěz na 

výzdobu vánočního stromu 

- Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. BM – 

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

5) Sokolovna – organizace veřejné zakázky a TDI 

6) www. Stránky pro obec a MŠ Česká 

7) Vyúčtování dotace na ÚP 

8) Přestupní uzel ČD Česká – Lelekovice – informace 

9) Měření hluku na komunikaci I/43 – protokol o zkoušce 

10) Rozpočtové opatření č. 9 /2014 

11) Různé – 

- kulturně-sportovní akce do konce roku 

- návrh na vytvoření zásad pro zadávání veřejných zakázek 

- prodejna potravin na OÚ 
Závěr 

 

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

stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo. 
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Výsledek hlasování: pro – 6   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.2/2/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č.3 

 
Kompostéry pro občany obce Česká 
 

Předsedající informovala, že na ustavujícím zasedání schválená smlouva o poskytnutí 

podpory ze Státní fond životního prostředí ve výši 1 140 019,- Kč byla zaslána na fond 

společně se všemi zatím vystavenými fakturami (podání žádosti o podporu a výběrové řízení 

– jsou také uznatelnými výdaji). V současné době se čeká na dodávku kompostérů a 

štěpkovače, která by měla proběhnout během měsíce listopadu, kdy musí být zaslána i 

poslední faktura na fond, aby ji mohl ještě během listopadu proplatit. V prosinci to již dle 

vyjádření fondu nejde.  

 

Na dnešním zasedání je třeba schválit znění smlouvy o výpůjčce movité věci a to 

kompostérů 400 l a 900 l, kterou budou občané podepisovat při přebírce kompostérů. 

Smlouva se bude uzavírat na dobu 5 let. Po skončení pětiletého období zůstává kompostér 

v trvalém držení vypůjčitele. Vypůjčitel se ve smlouvě zavazuje, že po dobu 5 let bude 

v tomto kompostéru zpracovávat biologicky rozložitelný odpad a zbytky zeleně vzniklé v jeho 

domácnosti. Kompostéry se začnou přidělovat do domácností během prosince. 

 

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

stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo. 

 

Návrh usnesení č.2/3/2014: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje znění smlouvy o výpůjčce movité věci – kompostérů a 

pověřuje starostku obce podpisem smluv s vypůjčiteli. 

 

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

Usnesení č.2/3/2014 bylo schváleno. 

 

 

Informace o novele zákona o odpadech. 

Starostka informovala, že dne 9. 10. 2014 podepsal prezident republiky novelu zákona o 

odpadech, kde mimo jiné stojí, že za 10 let bude v Česku zakázáno skládkování komunálního 

odpadu a recyklovatelných odpadů. Od ledna příštího roku se navíc zavede ve městech a 

obcích tříděný sběr kovů a bioodpadu. 

Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, min. 

nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. 

Novela zákona neudává způsob soustřeďování biologicky rozložitelných odpadů – tzn., že je 

pouze na obci, jakým způsobem bude tento odpad likvidovat. My máme zatím objemný 

kontejner ve sběrném dvoře, nádoby na bioodpad s pravidelným svozem – jsou však omezeny 

časově. Celoroční likvidaci bioodpadu z domácností bude obec zajišťovat pomocí 

kompostérů, které budou přidělovány do jednotlivých domácností. Obec si potom bude muset 

vytvořit Obecně závaznou vyhlášku, kterou budou občané dodržovat, aby nedošlo 
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k umísťování BIO odpadu do nádob určených pro komunální odpad. Zatím se čeká na 

prováděcí právní předpis – vyhlášku. 

 

 

Bod č.4 

 
Schválení uzavření nových smluv 
 

Smlouva darovací s f. E.ON Česká republika na vánoční řetěz na výzdobu vánočního 

stromu 

 

Obec Česká dostala nabídku od E.ON Česká republika na darování vánočního osvětlení, tj. 

sady, sestávající z vánočního světelného LED řetězu o délce 200 m, barva led. bílá, určeného 

na výzdobu vánočního stromu v hodnotě 33 033,- Kč 

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

stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo. 
 

Návrh usnesení č.2/4/2014: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje darovací smlouvu s f. E.ON Česká republika na 

vánoční osvětlení v hodnotě 33 033,- Kč. 

 

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

Usnesení č.2/4/2014 bylo schváleno. 

 
 

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

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

 

Obec Česká má schválenou vyhlášku o místních poplatcích 4/2012, kde dle článku 6, písmeno 

b) je uvedena částka 50,- Kč/m2/rok. Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, hlava 

třetí, § 18 se právo odpovídající věcnému břemenu oceňuje výnosovým způsobem na základě 

užitku ve výši obvyklé ceny. Při použití odstavce 3 citovaného § se vypočítaná cena násobí 

číslem 5. Obec Česká má usnesením 12/2012/20 ze dne 5. 11. 2012 stanoven výpočet ceny 

věcného břemene takto: plocha v m2 x 50,- Kč/m2 x 5 let. A tomu cena 2000,- Kč bez DPH 

neodpovídá. 

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

stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo. 
 

Návrh usnesení č.2/5/2014: 

Zastupitelstvo obce Česká neschvaluje 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.2/5/2014 bylo schváleno. 
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Bod č.5 

 
Sokolovna  - organizace veřejné zakázky a TDI 
 
Na žádost ZO Česká vypracoval Ing. arch. David Tasler studii na rekonstrukci sokolovny. Od ZO 

Česká bylo požadováno vyřešení nedostatečné kapacity záchodů, které nevyhovují jak počtem, tak 

častou poruchovostí. Dalším požadavkem bylo vyřešení zpřístupnění sprch, které v současné době jsou 

také ve špatném stavu, a je do nich přístup pouze přes bar. Na poradě dne 2. 9. 2013 diskutována 
předložená studie, která vyřešila umístění sprch a šaten do prostoru bytu a zvětšení prostoru baru o cca 

40 míst. Na poradě dne 21. 10. 2013 diskutován variantní návrh Ing. Chalupníkové, odsouhlasen návrh 

Ing. arch. Davida Taslera. Na veřejném zasedání dne 23. 6. 2014 odsouhlaseno usnesením 
č.22/2014/14 rozšíření projektových prací na úpravu dvora sokolovny a podání projektu jako celku na 

SÚ Kuřim pro sloučené územní a stavební řízení. 

Úpravy sokolovny diskutovány i se zástupci Sokola Česká a organizátory hodů. Na jejich podněty 

doprojektována sauna s vyjádřením, že o její faktické realizaci bude rozhodnuto až po výši 
vysoutěžené ceny za tento objekt. 

Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby bylo možno v další etapě v případě potřeby sokolovnu rozšířit 

přísálím. 
V současné době je vydáno SP. 

 

Pokračování prací na rekonstrukci sokolovny se navazuje na rozhodnutí ZO Česká v minulém 
volebním období 

Před zahájením výběrového řízení je třeba sestavit tým, který společně s organizátorem výběrového 

řízení a TDI pečlivě připraví podklady pro výběrové řízení. V ceně projektu nejsou např. okna 

v zasedací místnosti, dveře na dvůr, které je nutno také vyměnit. 
Vzhledem k projektové ceně za rekonstrukci sokolovny cca 6 mil. včetně DPH, se jedná o zakázku 

malého rozsahu. 

 

Požadavky na organizátora VZ a TDI: 

Předpokládaná investice 6 mil. včetně DPH 

Doba plnění 3/2015 – 8/2015 
 

Nabídky: 

 

TDI  
Ing. Radomír Hošek – 90 000,- Kč 

Eko INPROS – 99 912,- Kč 

Eurovision – 144 958,- Kč 
 

Organizace veřejné zakázky: 

Ing. Stráská (Ing. Tomek) – 22 000,- Kč ( původní ceny byla za zakázku většího rozsahu,ústní dohoda 

zněla na snížení ceny při nižší zakázce) 
Eko INPROS – 31 806,- Kč 

Eurovision – 38 115,- Kč  

 
Ing. Chalupníková: „ Počítá s jiným rozšířením sokolovny kromě sociálního zařízení a 

dvora?  

 

p. Pavelka: „ Momentálně vyprojektováno to, co zde již bylo řešeno. Do budoucna je možné 

uvažovat o přístavbě.“ 
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Ing. Chalupníková: „ Proč se to nedělá současně?“ 

 

p. Pavelka: „ Jde finanční stránku věci.“ 

 

Ing. Chiniová: „ Nejdřív je potřeba vyřešit sociální zázemí – sprchy, šatny, toalety. Dále je to 

i z důvodu financí, kdy obec čeká spolufinancování přestupního uzlu a pokud f. E.ON začne 

dávat NN do země, budeme nuceni dávat vedení veřejného osvětlení také do země. To bude 

stát obec nemalé finanční prostředky. “ 

 

p. Pavelka: „ Tímto řešením dojde ke zvětšení kapacity sokolovny o cca 40 - 45 míst.“ 

 

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

 

Návrh usnesení č.2/6/2014: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje uzavření smlouvy na TDI s Ing. Radomírem Hoškem 

za cenu 90 000,- Kč.  

 

Výsledek hlasování: pro – 4   proti -  0  zdrželi se – 2 

Usnesení č.2/6/2014 bylo schváleno. 

 

 
Návrh usnesení č.2/7/2014: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje uzavření smlouvy na organizaci veřejné zakázky na 

Stavební úpravy obecní sokolovny s Ing. Štěpánkou Stráskou za cenu 22 000,- Kč.  

 

Výsledek hlasování: pro – 4   proti -  0  zdrželi se – 2 

Usnesení č.2/7/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č.6 

 
Tvorba nových www.stránek pro obec a pro MŠ Česká 

 
Ing. Klimša : 
Spolupracoval jsem na webových stránkách s MUDr. Chalupníkem, který nám doporučil jednu firmu. 

Dnes ve dvě hodiny odpoledne jsem dostal od Ing. Chalupníkové email s nabídkou od f. Galileo 

Corporation s.r.o., která se jí zdála levnější než navrhovaná firma Obec na Webu. Rád bych ji vyzval, 
aby nám ji prezentovala.  

 

Ing. Chalupníková: „ Já jsem ji dnes dostala zpracovanou od svého manžela. Šlo mi jen o to, 
abychom porovnaly dvě možné nabídky a vybrali tu lepší. Firma Galileo již  7let úspěšně spolupracuje 

s obcí Vranov.“ 

 

Ing. Klimša: „ V čem je levnější?“ 
 

Ing. Chalupníková: „ Ano, je levnější.  Myslíte si, že Vámi vybraná firma dodrží nabízenou cenu?“ 

 

http://www.stránek/
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Ing. Klimša: „ Ano, pozval jsem p. Živného, který je jednatelem firmy Obce na webu s.r.o.. Může 

Vám veškeré dotazy zodpovědět.“ 

 

Ing. Chiniová: „ Navrhuji hlasovat o tom, že může p. Živný vystoupit na tomto veřejném 

zasedání. 

 

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

Návrh usnesení č.2/8/2014: 
Zastupitelstvo obce Česká souhlasí s vystoupením p. Živného na Veřejném zasedání zastupitelstva 

obce Česká dne 18. 11. 2014 mimo schválený program zasedání. 

 

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

Usnesení č.2/8/2014 bylo schváleno. 

 
p. Živný: „ Naše cenová nabídka je definitivní a konečná. Je to 495,- Kč za měsíc.“ 
 

Navrhujeme uzavřít smlouvu o dílo a poskytování služeb souvisejících s firmou Obce na 

webu s.r.o. jejímž předmětem bude zhotovení a zabezpečení provozu internetové prezentace. 

Návrh smlouvy je přiložen. 

 
Nabídky firem v podobném rozsahu splňující požadavky na provoz webu včetně právního servisu: 

 

Obce na webu s.r.o. tvorba webových stránek 0,- Kč, poplatky 495,- Kč měsíčně, to je 5 940,-Kč 
ročně, nejsou plátci DPH. 

 

Galileo Corporation s.r.o., tvorba webových stránek, po slevě 3 510,-Kč, 12 490,-Kč bez DPH,  
15 113,-Kč vč. DPH, roční poplatky 10 000,-Kč, po slevě 5 100,- Kč, 4 900,- Kč bez DPH, 5 929,-Kč 

vč. DPH, individuální návrh webových stránek plus 8 000,-Kč 

 

Celkový rozdíl těchto dvou firem: Obce na webu – ročně 5 940,- Kč 

                                                              Galileo    -  ročně 5 929,- Kč + 15 000,- Kč za tvorbu stránek 

 

Webhouse, s.r.o., tvorba webových stránek Varianta 2 stránky s individuálním záhlavím bez 

volitelných modulů 14 807,-Kč vč. DPH, včetně volitelných modulů 22 524,-Kč, roční 

poplatky bez volitelných modulů 5 825,-Kč., včetně volitelných modulů 11 626,-Kč. 

 

Ing. Chalupníková: „ Již jsme s f.Galileo spolupracovali a byli jsme spokojeni. Někde se ta 

cena musí schovat, přece neděláte za 0,- Kč.“ 

 

p. Živný: „ My pronajímáme redakční systém, na kterém stránky běží. Tady jde o službu, 

kterou poskytujeme mnoha obcím v republice. My si nemusíme účtovat tak velké sumy. U 

velkých firem jde o velký aparát. Nepotřebujeme platit obchoďáky, jako mají velké firmy.“ 

 

Ing. Klimša: „ Smlouvu můžeme po roce vypovědět a přejít k jiné firmě, pokud vzniknou 

problémy. Pokud se s firmou Obce na webu domluvíme, můžeme do vánoc mít nové stránky.“  

 

p. Vlasáková: „ Budou se řešit stránky MŠ Česká.“ 
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Ing. Klimša: „ Firma Obce na webu nabízí zpracování stránek za 8.000,- Kč a ročně 3 000,- 

Kč. Podrobně se mohou rodiče informovat na třídních schůzkách ve školce, které se uskuteční 

v úterý 25. 11. 2014 v MŠ Česká.“  

 

Ing. Chiniová: „ V jakém časovém horizontu jste schopni udělat nové stránky?“ 

 

p. Živný: „ Do měsíce je to možné spustit. Souběžně pojedou obě stránky, jak staré, tak nové 

a budou se testovat. Pokud již nebudou jiné připomínky, mohou nové stránky jít do ostré 

verze. 

 

Návrh usnesení č.2/9/2014: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje uzavření smlouvy o dílo a poskytování služeb 

souvisejících s firmou Obce na webu s.r.o.,  jejímž předmětem bude zhotovení a zabezpečení 

provozu internetové prezentace za cenu 5 940,- Kč ročně. 

  

 

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

Usnesení č.2/9/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č.7 

 
Vyúčtování dotace na Územní plán 

 
Ing. Chiniová informovala, že dne 13. 11. 2014 podala vyúčtování dotace na ÚP obce Česká, včetně 

závěrečné zprávy. 

 
Pro obec Českou byl po 14 letech existence starého územního plánu vypracován nový územní plán 

obce, který odráží požadavky jejího rozvoje a zároveň vyhovuje platné legislativě. 

Koncepce rozvoje obce Česká zakotvená v územním plánu je založena na stabilizaci územního rozvoje 

po období skokového růstu posledních let; odstranění disproporcí v urbanistické struktuře obce; řešení 
dopravní obsluhy obce individuální dopravou; důsledné ochraně kulturních, přírodních a 

urbanistických hodnot a zachování krajinného rázu především v západní části katastrálního území. 

Koncepce dokončuje založenou urbanistickou strukturu obce a doplňuje nezbytné veřejné plochy a 
vybavenost, zajišťujících pozitivní vnímání obce jeho obyvateli jako místa pro plnohodnotné bydlení. 

Koncepce respektuje kulturní a přírodní hodnoty obce a vytváří podmínky pro další nenarušení 

krajinného rázu jako součásti budoucího obrazu obce. 
Návrhem je zachována založená urbanistická struktura obce vycházející z předcházejícího územního 

plánu a výškové hladiny zástavby. Zastavitelné plochy jsou navrhovány v přímé návaznosti na 

zastavěné území. 

 
Územní plán navrhuje: 

plochy bydlení v rodinných v lokalitách „Za restaurací U Baumannů“, „Pod horou“, „Pod ostrou“ a 

v prolukách kolem ulice Hlavní; 
plochu smíšenou obytnou v ploše přestavby na ulici Hlavní; vymezená plocha vytváří podmínky pro 

umístění nové místní komunikace zajišťující napojení lokality „Pod ostrou“; 

plochu občanského vybavení v lokalitě „Za restaurací U Baumannů“ pro umístění zařízení sociální 

péče pro seniory a v lokalitě „Za sokolovnou“ pro rozvoj sportovních aktivit s vazbou na stávající 
sportovní areál; 

rozšíření ploch výroby a skladování v severní části obce. 
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Celkem je vymezeno 13 zastavitelných ploch a 1 plocha přestavby, u kterých jsou vytvořeny územní 

podmínky dopravního napojení a obsluhy nezbytnou technickou infrastrukturou. Jsou vymezena 

nezbytná veřejná prostranství. 
Pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny podmínky funkční regulace a 

prostorového uspořádání. 

Územní plán vymezuje nezbytné veřejně prospěšné stavby dle §101 a §170 stavebního zákona. 
Územní plán vymezuje 2 lokality („Pod horou“ a „Pod ostrou“), kde je rozhodování o změnách v 

území podmíněno zpracováním územní studie a dohodou o parcelaci. 

Územní plán vymezuje 3 plochy územních rezerv a to pro občanskou vybavenost, bydlení v RD a pro 

dopravní infrastruktury silniční. 
 

Nový územní plán vytváří nástroj pro koordinaci územního rozvoje obce odpovídající jeho 

společenským potřebám při zajištění kontinuity založeného rozvoje obce dřívější územně plánovací 
dokumentací. 

 

Územní rozvoj splňuje požadavky udržitelného rozvoje obce České v kontextu rozvoje ORP Kuřim a 
v návaznostech na město Brno. 

 

Schválení nového územního plánu prospělo rozvoji obce 

 
Celkové výdaje na projekt 507 600,- Kč 

Výše dotace z rozpočtu JMK 143 600,- Kč 

 
Vzhledem k poskytnutí dotace do 30 dnů po doručení vyúčtování, pověří ZO Česká provedením 

rozpočtového opatření na přijetí dotace na ÚP Česká ve výši 143 600,- Kč. 

 

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

stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo. 
 

 

Návrh usnesení č.2/10/2014 
Zastupitelstvo obce Česká pověřuje starostku obce Ing. Chiniovou provedením 

rozpočtového opatření na přijetí dotace na zpracování ÚP obce Česká ve výši 143 600,- Kč  

 

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

Usnesení č.2/10/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č.8 

 
Přestupní uzel ČD Česká – Lelekovice 

 
Hodnotící  komise  dokončila dne 7. 11. 2014 posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „ 

Přestupní uzel, zastávka ČD Česká – Lelekovice“. Nejúspěšnější nabídkou byla nabídka uchazeče č. 1 

Společnost Lelekovice za nabídkovou cenu 14 913 853,- Kč bez DPH. ZO Lelekovice na svém 

veřejném zasedání dne 10. 11. 2014 odsouhlasilo uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem. 
V současné době jsou všechny dokumenty,týkající se výběrového řízení – včetně jednotlivých nabídek 

předány na ROP ke kontrole. 

Po jejich vyjádření bude rozesláno rozhodnutí všem účastníkům, poté poběží 15 denní lhůta na podání 
odvolání a až po této lhůtě může dojít k podepsání smlouvy a předání staveniště. 
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Bod č.9 

 
Měření hluku na komunikaci I/43 – protokol o zkoušce 

 
Na základě podnětů obce Česká nechalo ŘSD ČR Závod Brno provést akreditovaná měření hluku 

z dopravy po komunikaci I/43, a to u objektů k bydlení ležících podél přiléhajícího úseku této 

komunikace. 

Byla zvolena dvě nejzatíženější místa, u nichž následně akreditovaná zkušební laboratoř stanovila 
imisní hlukovou zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb z dopravy po silnici I/43, včetně 

porovnání s hygienickými limity. Měření bylo provedeno v souladu s aktuální legislativou a dle 

související metodiky. 
Provedeným měřením nebylo prokázáno překročení limitů staré hlukové zátěže z dopravy po 

komunikaci I/43. Protokol o provedené zkoušce č. FM 2014/228, vypracovaný Hygienickou laboratoří 

s.r.o. Hodonín je uložený na OÚ Česká a na vyžádání je do něho možno nahlédnout. 

 
p. Pořízková: „ Měření bylo u nás za zídkou.“  

 

Ing. Chiniová: „Druhé místo bylo u Jordánů. Jedná se o starou hlukovou zátěž. Pokud se 

nezmění limity, tak není možné protihlukovou stěnu udělat. Pokud by se zde stavěla R 43, 

jednalo by se o novou stavbu a okamžitě ji zde máme.“ 

 

Ing. Chalupníková: „ Minulé měření bylo přes den. Mohli bychom znovu zadat naše měření 

za 5 – 10 tis. Kč. Minulé měření bylo za 5 – 7 tis. Kč.“ 

 

Ing. Chiniová: „ To bylo mnohem víc.“  

 

 

 

 

Bod č.10 

 
Rozpočtové opatření č. 9/2014 
Ing. Klimša 
Předseda finanční komise Ing. Klimša seznámil zastupitele a všechny přítomné s rozpočtovým 

opatřením č. 9/2014 (viz příloha č.3 – Rozpočtové opatření č. 9/2014). 

Výdaje:  

Hlavní změny 

     7000,- Kč -  hudba na kácení máje 

    2 100,- Kč -  dotisk územního plánu na vyvěšení v budově OÚ 
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  54 700,- Kč  -  úklid veřejného prostranství 

Výdaje - zvýšení:         63 800,- Kč 

Výdaje – celkem:  17 225 300,- Kč 

 

Příjmy : 

 380.000,-Kč - sdílené daně 

    2.000,- Kč - poplatek za svoz odpadu 

Příjmy - zvýšení:        382 000,- Kč 

Příjmy – celkem:   10 183 000,- Kč 

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

proto bylo přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení č.2/11/2014 
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2014, které je přílohou č. 4. 

tohoto zápisu 

 

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

Usnesení č.2/11/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č.11 

 
Různé 

 
Návrh na vytvoření zásad pro zadávání veřejných zakázek 

 
P. Milan Pavelka navrhl vytvořit určité zásady, jak zadávat veřejné zakázky ve čtyřech kategoriích: 

                                                                             1.      0 – 50 tisíc Kč  

                                                                             2.    50 – 200 tisíc Kč 
                                                                             3 . 200 – 500 tisíc Kč 

                                                                             4.  500 – 2 mil. Kč v případě služeb a zakázek 
                                                                                  500 – 6 mil. Kč v případě stavebních prací. 

Pokud mají zastupitelé jakékoliv připomínky či návrh, aby mi je poslali a mohli tak tento 

dokument vytvořit. 

  

Prodejna potravin na OÚ Česká 

 
Vzhledem k oznámení Moniky Večeřové o ukončení nájemní smlouvy na prodejnu potravin na OÚ 

Česká  v  prosinci 2014,  musíme opětovně vyvěsit záměr o pronajmutí této prodejny od 1. 1. 2015. 
Do občasníku bude uveřejněno oznámení o pronajmutí za stejných podmínek jako doposud, 

tzn. nájem 19 Kč/rok, platba energií obcí Česká.  
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Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své 

stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo. 
 

Návrh usnesení č.2/12/2014 
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje vyvěšení záměru pronajmutí prostor pro prodejnu 

potravin v budově obecního úřadu za stejných podmínek jako doposud. 

 

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

Usnesení č.2/12/2014 bylo schváleno. 

 
Kulturně-sportovní akce do konce roku 

 
23. 11. 2014 – Charitativní jarmark v sokolovně v České od 14.30 hod. 
28. 11. 2014 – Výstava a výroba věnců v sokolovně v České 

30. 11. 2014 –  Čedivadlo  - „Pohádka o baculatém království“ v místní sokolovně v 15. a 18.00 hod. 

  5. 12. 2014 – Mikulášská nadílka v sokolovně v České 
12. 12. 2014 – Předvánoční posezení seniorů  

14. 12. 2014 – Koncert Ponávky v 15.00 hod. v kostele Nanebevzetí panny Marie ve Vranově  

20. 12. 2014 -  Starostův pohár v malé kopané 

 
Ing. Chalupníková přečetla rezignaci Prof. MUDr. Miloše Janečka CSc. na post 

zastupitele obce Česká a předala ji starostce obce Česká Ing. Chiniové. 

 

 

Bod č.12 

 
Závěr 

 
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19.35 hod. 

 

Přílohy zápisu: 

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

3) Prezenční listina příchozích občanů 

4) Rozpočtové opatření č. 9/2014 

 
 

 

V České dne 26. 11. 2014 

 

 

 

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

 

Starostka obce: Ing. Chiniová …………………………... 
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Ověřovatelé zápisu: 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

Vyvěšeno:   26. 11. 2014 

 

Sňato:          15. 12. 2014 
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Diskuze občanů veřejné zasedání 2/2014 – dne 18.11.2014: 

Ing. Chalupníková: „ Prof. Janeček byl zvolen vyjednavačem za naše sdružení. Získali jsme 

ve volbách zhruba 28 % hlasů, ODS 16%. Dohromady to znamená téměř 45% hlasů ve 

volbách do zastupitelstev. Domnívám se, že my jsme tady od toho, abychom hájili zájmy 

těchto lidí. Stáli jsme o post místostarosty, předsedy finančního výboru, místopředsedy 

kontrolního výboru, člena stavební komise a kulturně-školské komise. Chtěli jsme tyto funkce 

vykonávat bezúplatně. Nelíbilo se mi, že p. místostarosta toto nezmínil.“ 

p. Pavelka: „ Pokud bych to věděl, tak bych to řekl.“ 

Ing. Klimša: „ Ani já jsem tuto informaci neslyšel.“ 

Ing. Chalupníková: „ Chtěli jsme kontrolovat. Není pravda, že jsme byli zbaveni mandátu, 

tak jak zaznělo na schůzi. Mandátu jsme zbaveni v případě, že odmítneme složit slib nebo 

rezignujeme. My jsme se včas omluvili.“ 

p. Pavelka: „ Co je to včas omluveni?“ 

Ing. Chalupníková: „ Zákon neukládá jakým způsobem a kdy se máme omluvit. Za sebe 

mohu říct, že jsem posílala SMS zprávu kolem třetí hodiny odpoledne, kdy jsem věděla, že se 

nemohu dostavit. Jakmile jsem se dostala k počítači, tak jsem se omluvila i emailem.“ 

Ing. Klimša: „ Můžete nám říct, proč jste nepřišla na ustavující schůzi?“ 

Ing. Chalupníková: „Pokud bych mohla, tak bych přišla. Na této schůzi bylo řečeno několik 

lží – nebyli jsme zbaveni mandátu a včas jsme se omluvili.“ 

p. Šebrlová: „ Nevím, proč se tady bavíme o p. Golas, p. senátor Janeček – nikdo je tady 

nikdy neviděl a najednou přijdou na schůzi a chtějí nás poučovat. Toto starostka řekla 

v situaci, kterou nikdo nečekal (Vaši neúčast na schůzi). Jsem ráda, že se sokolovna 

prosadila.“ 

p. Pořízková: „ Sokolovna by se měla zvětšit. Zůstala stejná po celých 50 let. Chtěla bych 

Vás požádat o to, aby na cestě k sokolovně byl umístěn koš na odpadky a psí exkrementy.“ 

p. Pavelka: „ To nebude problém.“  

  

 

Vyvěšeno: 

Sňato: 


