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Zápis č. 3/2023 
o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, 

konaného dne 6. 3. 2023 v 18.00 hod. v sále Komunitního centra Česká, Česká 83. 

__________________________________________________________________________ 

 

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále jen ,,zastupitelstvo“) zahájila starostka  

Ing. Jana Chiniová (dále jen ,,předsedající“) v 18.00 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 24. 2. 2023 do 6. 3. 2023. 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. 3/2023 

 
Návrhy na ověřovatele zápisu: Ing. Doležal, pí. Pálková 

 

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

stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo. 

 

Návrh usnesení č.3/1/2023: 

Zastupitelstvo obce Česká určuje ověřovateli zápisu Ing. Doležala a pí. Pálkovou. 

 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.3/1/2023 bylo schváleno. 

 

 

 
 

Schválení  programu 

 
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu. 
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Schválení doplnění programu o bod podání žádosti z MPSV - číslo výzvy 03_22_009 – 

Podpora sociální práce. Bylo by možné z tohoto projektu získat mzdové prostředky na 

sociálního pracovníka. 

 

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.  

 

Návrh usnesení č.3/2/2023: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje rozšíření programu o bod podání žádosti o dotace 

z MPSV – číslo výzvy 03_22_009. 

 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.3/2/2023 bylo schváleno. 

 

 

  

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.  

 

Návrh usnesení č.3/3/2023: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje následující program zasedání: 

 

Program 3. zasedání Zastupitelstva obce Česká 

 
Navržený  

program: 

1) Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 3/2023. 

2) Zprávy jednotlivých výborů 

3) Schválení odpisového plánu za období 1/2023 – 12/2023 

4) Schválení žádosti o individuální dotaci od AC Lelekovice 

5) Schválení protokolu z veřejnosprávní kontroly neinvestičních dotací 

na MŠ Česká za rok 2022 a na AC Lelekovice za rok 2022 

6) Zpráva inventarizační komise za rok 2022 

7) Schválení výroční zprávy o poskytování informací dle zákona č. 

106/1999 Sb. za rok 2022 

8) Informace o postupu prací při zjišťování správnosti napojení 

dešťových vod v lokalitě Nádavky 

9) KC – schválení firem na ozvučení sálu KC, schválení smlouvy o dílo 

na administraci VZMR. 

10) Schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. VB/18/23 

s ÚPZSVM na VO 

11) Různé 

- Schválení podání žádosti o dotace z MPSV – výzva 03_22_99 

12) Schválení RO 

13) Závěr 

 
 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.3/3/2023 bylo schváleno. 
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Bod č.2 

 
Zprávy jednotlivých výborů 

 

Stavební výbor 

  
1. Žádost  ze dne 30.1. 2023 o vyjádření k navrhované přístavbě RD na parcele č. 

650/124 v k.ú. Česká                                                                                                                       

Žádost podal: Ing. Petr Bardůnek, Ph.D. PREFAST CZ s.r.o. Šmahova 1233/112, 627 00 

Brno                                                                                                                                             

Stavebník: Jan Vágner, Česká 396, 664 31 

Jedná se o záměr přístavby stávajícího rodinného domu. Účel přístavby je rozšíření 

stávajícího bydlení stavebníka.  Stávající dům bude prodloužen o 5m směrem k ulici. 

Konstrukčně se jedná o dřevostavbu rámového typu na železobetonové základové desce, 

sedlová střecha z dřevěných vazníků. Fasáda bude ze silikonové omítky, okna a dveře 

plastová, střešní krytina z keramických tašek. Přístavba bude napojena na stávající vnitřní 

rozvody RD. Dešťové vody budou svedeny do stávajícího dešťového svodu RD. 

Obec Česká souhlasí s navrhovanou akcí. 

– návrh usnesení stavebního výboru – schválit v tomto znění 

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

  

Návrh usnesení č.3/4/2023: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje vyjádření stavebního výboru k navrhované přístavbě 

RD na parcele č. 650/124 v k.ú. Česká. 

 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.3/4/2023 bylo schváleno. 

 

 

 

2. Žádost ze dne 17. 1. 2023 o souhlas s přeložkou sloupu veřejného osvětlení vlastním 

nákladem na parcele č. 110/1 v k.ú.  Česká 

Žádost podal: Stanislav Langášek, Česká 24, 664 31 a Jindřich Petlach Česká 157, 664 31 

 

Z důvodu plánovaného stavebního záměru garáže u tříbytového domu na parcele č. 106/1 a 

106/2 v k.ú. Česká žádají výše zmínění žadatelé o přemístění sloupu veřejného osvětlení 

nacházejícího se při hranici pozemku p.č. 110/1 na místo hranice pozemků p.č. 106/1 a 106/2. 

Současné umístění sloupu VO je pro plánovaný stavební záměr nevyhovující. Přeložka sloupu 

VO bude provedena na základě projektové dokumentace, která je součástí žádosti, a bude 

provedena výhradně na vlastní náklad žadatelů.  

 

Obec Česká souhlasí s navrhovanou akcí. 

 

– návrh usnesení stavebního výboru – schválit v tomto znění 
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Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

  

Návrh usnesení č.3/5/2023: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje vyjádření stavebního výboru k navrhované přeložce 

sloupu veřejného osvětlení vlastním nákladem na parcele č. 110/1 v k.ú.  Česká. 

 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.3/5/2023 bylo schváleno. 

 

 

 

3. Žádost ze dne 29.12. 2022 o vydání stanoviska ke stavbě “Stavební úpravy chaty, p.č. 

586, 587, 588, 589, 575, 479/2, 579/12 v k.ú Česká“.  Součástí stavebních úprav je i 

vybudování domácí ČOV na pozemku. 

Žádost podal: Ing Petra Procházková, Tvarožná 413, 664 05 

Stavebník: Ing. Tomáš Borkovec a Ing. Natálie Borkovcová, Česká 314, 664 31 

 

Jedná se o stavební úpravy stávající chaty. Je navrženo odstranění a nová výstavba 1. NP 

včetně nového zastřešení. Objekt nebude půdorysně rozšiřován. Přísun pitné vody bude 

zajišťován  stávajícím způsobem ze stávající studny. Splaškové vody budou nově likvidovány 

v domácí ČOV, přečištěné odpadní vody budou vsakovány na pozemku. Dešťové vody budou 

vsakovány na pozemku. Je navržena nová elektro přípojka. Nově zbudované 1. NP je 

navrženo zděné z pálených cihel. Nová střecha je navržena sedlová s dřevěnou konstrukcí, 

krytá pálenou krytinou. Pro rekreační objekt je navržena novostavba domovní čistírny 

odpadních vod AS MONOcomp 4. 

 

Obec Česká souhlasí s navrhovanou akcí. 

– návrh usnesení stavebního výboru – schválit v tomto znění 

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

  

Návrh usnesení č.3/6/2023: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje vyjádření stavebního výboru ke stavbě “Stavební 

úpravy chaty, p.č. 586, 587, 588, 589, 575, 479/2, 579/12 v k.ú Česká“.  Součástí stavebních 

úprav je i vybudování domácí ČOV na pozemku. 

 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.3/6/2023 bylo schváleno. 

 

 

 

 

4. Žádost ze dne 13.2.2023 o připojení k pozemku p.č. 212/2 v k.ú. Česká 

Žádost podal: Ing. Lukáš Culek, Vyšehradská 24, 582 77 Libice nad Doubravou 

Stavebník: Ing. Pavel Stibal, Česká 135, 664 31 

 

Jedná se o připojení samostatného sjezdu na místní komunikaci IV. třídy.  

Obec Česká má za to, že vámi navrhovaný příjezd by se měl nacházet na samostatné parcele 

přičleněné k parcele č. 212/2 a neprocházet tak přes parcelu č. 212/1. Současná parcela č. 
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212/2 má plochu 409 m² sama o sobě by tak ani nesplňovala podmínku minimální výměry pro 

stavební  parcelu, tedy 500 m².  

 

Obec Česká nesouhlasí s navrhovanou akcí. 

 

– návrh usnesení stavebního výboru – schválit v tomto znění 

 

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

  

Návrh usnesení č.3/7/2023: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje vyjádření stavebního výboru k připojení k pozemku p.č. 

212/2 v k.ú. Česká. 

 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.3/7/2023 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

Finanční výbor:  
 

Ing. Doležal  přednesl zprávu finančního výboru, která je přílohou č.4 tohoto zápisu. 

 

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.  

 

Návrh usnesení č.3/8/2023: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zprávu finančního výboru.  

Výsledek hlasování: pro – 7  proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.3/8/2023 bylo schváleno. 

 
 

 

 

Kontrolní výbor:   bez zprávy 

 

 

 

 

 

Bod č.3 

 
Schválení odpisového plánu za období 1/2023 – 12/2023 
 

Ing. Doležal předložil Účetní odpisový plán po měsících podle inventárních čísel pro rok 

2023.  
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Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.3/9/2023: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Účetní odpisový plán po měsících podle 

inventárních čísel pro rok 2023. 

Výsledek hlasování: pro – 7  proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.3/9/2023 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Bod č.4 
 

Schválení žádosti o individuální dotaci od AC Lelekovice 

 
Fotbalový klub AC Lelekovice požádal tak jako v loňském roce o individuální dotaci ve výši 

20 000,- Kč na činnost klubu v roce 2023. V roce 2022 to bylo 15 000,- Kč. 

 

Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.3/10/2023: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Česká ve výši 20 000,- Kč pro AC Lelekovice, z.s. na rok 

2023 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. 

Výsledek hlasování: pro – 7  proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.3/10/2023 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Bod č.4 
 

Schválení protokolu z veřejnosprávní kontroly neinvestičních dotací na MŠ 

Česká za rok 2022 a na AC Lelekovice 2022 

 
Paní Mičánková přednesla zprávu z veřejnosprávní kontroly neinvestiční dotace na MŠ Česká 

za rok 2022, která je součástí zápisu jako příloha č. 5.  

 

Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 
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Návrh usnesení č.3/11/2023: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje veřejnosprávní kontrolu neinvestiční 

dotace na MŠ Česká za rok 2022. 

 

Výsledek hlasování: pro – 7  proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.3/11/2023 bylo schváleno. 

 

 

 

Paní Mičánková přednesla zprávu z veřejnosprávní kontroly neinvestiční dotace pro AC 

Lelekovice za rok 2022, která je součástí zápisu jako příloha č. 6.   

 

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.3/12/2023 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje veřejnosprávní kontrolu neinvestiční 

dotace pro AC Lelekovice za rok 2022. 

 

Výsledek hlasování: pro – 7  proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.3/12/2023 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

Bod č.5 
 

Zpráva inventarizační komise za rok 2022 
 

P. Mičánková přednesla zprávu inventarizační komise za rok 2022, která je součástí zápisu 

jako příloha č. 7.  

 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.3/13/2023: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zprávu inventarizační komise za rok 2022. 

Výsledek hlasování: pro – 7  proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.3/13/2023 bylo schváleno. 
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Bod č.6 
 

Schválení výroční zprávy o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 

Sb., za rok 2022 

 
P. Chiniová předložila zprávu o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, která je součástí zápisu jako příloha č. 8. 

 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.3/14/2023: 

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 2022. 

Výsledek hlasování: pro – 7  proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.3/14/2023 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č.7 
 

Informace o postupu prací při zjišťování správnosti napojení dešťových 

vod v lokalitě Nádavky 
 

Obec Česká obdržela od BVK v loňském roce dlouhodobý plán obnovy vodovodů a 

kanalizací.  

Cílem tohoto dokumentu je zpracování komplexního přehledu o provozované hospodářské 

infrastruktuře obce Česká. V rámci tohoto dokumentu bylo provedeno vyhodnocení stavu 

vodovodní a kanalizační sítě, vyhodnocení poruchovosti vodovodní sítě a stavebního stavu 

kanalizační sítě, vyhodnocení stavu objektů na síti – čerpací stanice a proveden návrh 

doporučení na konkrétní akce, včetně orientačního rozpočtu. 

ZO Česká vyhodnotilo v současné době jako nejvýše aktuální provést rekonstrukci čerpací 

stanice odpadních vod před domem č.p. 140, která vykazuje největší poruchovost a i stavební 

část je ve velmi špatném stavu. 

Vzhledem k tomu, že do čerpací stanice při deštích přitéká větší množství odpadních vod, je 

nutné provést prověření správnosti napojení nemovitostí na oddílnou kanalizaci. Revize bude 

provedena pomocí generátoru kouře. Vlastníci nemovitostí budou informováni o provedení 

této akce informačním letákem, který jim bude v předstihu doručen do poštovních schránek.  

Jedná se o nezávadnou metodu ověření správnosti napojení na kanalizaci, přesto pro předejití 

nežádoucího vniknutí kouře z generátoru přes zařizovací předměty  do nemovitosti bude 

obyvatelům doporučeno provést jejich kontrolu, případně zajistit zalití odpadů vodou. A to 

zejména u nepoužívaných protizápachových uzávěrů, tj. sifonů podlahových a koupelnových 

odpadů. U řádně realizovaných a používaných vnitřních instalací by k této situaci nemělo 

dojít. 

Tato informace bude dostupná také na webových stránkách provozovatele BVK a obce Česká. 
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O termínu provádění správnosti napojení budou také informováni HZS ČR, PČR, Město 

Kuřim – odbor stavebního a životního prostředí. 

 

Vzhledem k tomu, že cena za opravu přečerpávací stanice je odhadována na 1 mil. Kč, obec 

Česká nyní zvažuje 2 typy technologie – a to klasickou ČS a čerpací stanici se separací 

pevných látek. 

 

Po vysvětlení a prodiskutování této problematiky bylo přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení č.3/15/2023: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů bere na vědomí postup při zjišťování správnosti 

napojení dešťových vod v lokalitě Nádavky. 

Výsledek hlasování: pro – 7  proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.3/15/2023 bylo schváleno. 

 
 

 

 

Bod č.8 
 

Komunitní centrum – schválení firem na ozvučení sálu KC, schválení 

smlouvy s administrátorem VZMR 

 
V rámci dovybavení komunitního centra se bude pořizovat audiovizuální technika, která 

k předpokládané ceně cca 550 000,- Kč se bude soutěžit jako VZMR. 

 

Návrh firem na oslovení: 

 

1. ASEC – elektrosystémy s.r.o. 

 Pražákova 512/52, 619 00 Brno 

 e-mail: uher@asec.cz 

 

2. LUMI, s.r.o. 

Vídeňská 151/104c, 619 00 Brno 

e-mail: pacher@lumi. 

 

3. BaSys CS s.r.o. 

 Hněvkovského 679/81b, 617 00 Brno 

 e-mail: reznik@basys.cz 

 

4. Music Data s.r.o. 

U Tržiště 2246 

 594 01 Velké Meziříčí 

 

mailto:uher@asec.cz
mailto:reznik@basys.cz
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5. Home of AV 

Pobočka Brno 

 Kamenice 126/3 

 625 00 Brno – Bohunice 

 

6. AV Media Systems,a.s. – Brno 

Vídeňská 189/102 F 

 619 00 Brno 

 

Podklady – výkaz výměr – viz příloha č. 9 

 

ZO Česká se dohodlo na těchto podmínkách zahájení VZMR na dodávky s názvem : 

Vybavení Komunitního centra v České - audiotechnika 

 
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení č.3/16/2023: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje zahájení veřejné zakázky malého rozsahu 

(VZMR) na vybavení Komunitního centra v České (KC) a obeslání výše uvedených firem. 

 

Výsledek hlasování: pro – 7  proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.3/16/2023 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Schválení smlouvy na výběrové/zadávací řízení na vybavení centra 

společenských aktivit s Ing. Kopeckým 

 
Ing. Kopecký zaslal nabídku na výběrové/zadávací řízení na vybavení Komunitního centra. 

 

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 
Návrh usnesení č.3/17/2023: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Ing. Kopeckého na vypracování 

výběrového/zadávacího řízení na vybavení komunitního centra dle nabídky                               

a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: pro – 7  proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.3/17/2023 bylo schváleno. 

 
Dále se budou objednávat kolejnice pro el. oponu za cenu 103 000,- Kč bez DPH, látku máme 

koupenou z loňského roku. Je potřeba počítat ještě se stavebními otvory pro audiotechniku za 

odhadovanou cenu cca 50 000,- Kč. Do klubovny seniorů je nutné zakoupit žaluzie a provést 

akustické opatření dle návrhu Ing. Vojířové z Akustinku 
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Bod č.9 

 
Schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sít č. VB/18/23 

s ÚPZSVM na VO 

 
Jedná se o zaplacení věcného břemene ve výši 17 399,- Kč za uložení kabelu VO do pozemků 

státu. 

 
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 
Návrh usnesení č.3/18/2023: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě č. VB/18/23 za cenu 17 399,- Kč. 

 

Výsledek hlasování: pro – 7  proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.3/18/2023 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Bod č.10 
 

Různé 

 
Schválení podání žádosti o dotace z MPSV – výzva 03_22_99 

Číslo výzvy 03_22_009  

Název výzvy Podpora sociální práce 

Program: OPZ+ 

Termín příjmu žádosti: 21. 04. 2023 

Délka projektu: 36 měsíců 

Žadatel: obec do 3 000 tis. Obyvatel spoluúčast 5%, nebo DSO – nad 3 000 tis. Obyvatel 

spoluúčast 10% 

Maximální výše dotace: 10 000 000 Kč 

Ve výzvě se obec zavazuje k doložení počtu účastníků akcí a kapacitou podpořených služeb. 

Koho podpořit: je nutné zaměřit se na soc. vyloučené osoby, nebo osoby, kterým toto 

vyloučení hrozí např. (reálné v obci Česká) 
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- Maminky na mateřské dovolené (kurzy pro návrat do práce…) 

- Děti a mládež ohrožené školním neúspěchem (doučování, příprava na zkoušky na 

střední školy apod.) 

- Senioři 

Důležité by bylo správně nastavit počty podpořených osob (nižší čísla) – sice pak dotaci 

možná nedostaneme, ale zase se obec nezaváže k něčemu co nemůže splnit…. 

V projektu jdou dělat změny a čísla upravit, když se to zdůvodní. 

V projektu bude možné podpořit mzdové prostředky sociálního pracovníka obce I. typu 

v maximálním rozsahu 1,0 úvazku s tím, že bude umožněno i sdílení sociálního pracovníka 

v rámci více obcí, v minimálním rozsahu 1 x 1,0 úvazku a v maximálním rozsahu 3 x 1,0 

úvazku + úvazek na sociálního pracovníka – to lze dohodnout s neziskovou organizací, která 

na území funguje – vybrat službu, kterou byste využili a měla pro obec smysl – 0,5 – 1,0 

úvazku. Lze dohodnout splupráci i s OSPOD  Kuřim a pomoci jim s vytvoření prac. místa…. 

Je tedy nutné požádat o 1,0 úvazku na pracovníka komunitního centra a 0,5 – 1,0 úvazku pro 

sociálního pracovníka – spoluúčast obce Česká 5%, nebo v případě DSO 10% (zvýší se počet 

osob, které mohou služby využívat, zvýší se pravděpodobnost získání dotace). 

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 3/19/2023: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje podání žádosti o dotaci z MPSV - výzva 

03_22_99. 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.3/19/2023 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Revitalizace potoka 

 
Potok v lokalitě Nádavky – Vrbky je nutné opravit. Po děštích v roce 2019 a 2020 došlo 

posunutí kamenů na dně potoka a břehy jsou vymleté. Na revitalizaci potoka máme zatím 

jednu nabídku od firmy Chelši stav s.r.o. za cenu 782 530,- Kč bez DPH. 

P. Pavelka a Ing. Doležal osloví ještě další možné firmy.  
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Bod č.11 
 

Schválení RO č. 1/2023 
 

Jedná se o rozpočtové opatření starostky. 

 

Příjmy:   

39 600,- Kč    volby prezidenta 

 

Příjmy – navýšení:        39 600,- Kč 

Příjmy – celkem:    21 535 500,- Kč 

 

Výdaje : 

39 600,- Kč       volby prezidenta 

 

Výdaje – navýšení:         39 600,- Kč 

Výdaje – celkem:     16 260 000,- Kč 

 

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 3/20/2023: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů bere na vědomí RO č. 1/2023. 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.3/20/2023 bylo schváleno. 

 

 

Schválení RO č. 2/2023 
 

 

Příjmy – celkem:  21 535 500,- Kč 

 

Výdaje : 

200 000,- Kč       projekt na sokolovnu a stodolu 

  17 400,- Kč       věcné břemeno 

 

Výdaje – navýšení:       217 400,- Kč 

Výdaje – celkem:     16 477 400,- Kč 

 

Financování: 10 mil. Kč - měsíční termínovaný vklad s obnovováním u České spořitelny, a.s. 

 

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 3/21/2023: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje RO č. 2/2023 a poveřuje starostku obce 

Ing. Chinovou podpisem smlouvy s Českou spořitelnou, a.s.. 
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Výsledek hlasování: pro – 7   proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.3/21/2023 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

Bod č.12 

 
Závěr 

 
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18.30 hod. 

Poděkovala přítomným zastupitelům za účast a se všemi se rozloučila. 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina členů Zastupitelstva obce Česká 

2) Prezenční listina příchozích občanů 

3) Zpráva stavebního výboru 

4) Zpráva finančního výboru 

5) Protokol z veřejnosprávní kontroly neinvestiční dotace na MŠ Česká za rok 2022  

6) Protokol z veřejnosprávní kontroly neinvestiční dotace  pro AC Lelekovice za rok 2022 

7) Zpráva inventarizační komise za rok 2022 

8) Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2022 

9) Výkaz výměr na VZMR Audiotechnika pro komunitní centrum 

 

V České dne 17. března 2023 

 

 

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

 

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

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

Pí. Pálková:…………………………………… 

 

Ing. Doležal:.………………………………………………… 


