*** Předvánoční akce ***

Zprávy z České
Občasník

7. číslo/listopad 2014
*** Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Česká ***

V pondělí 3. 11. 2014 v 18.00 hod. se v zasedací místnos sokolovny v České uskutečnilo
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Česká. Zúčastnili se čtyři zastupitelé ‐ Ing. Jana Chini‐
ová, p. Pavelka, Ing. Klimša a p. Mičánková. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Zvoleni byli:

starostka obce ‐ Ing. Jana Chiniová
místostarosta obce ‐ p. Milan Pavelka

předseda finančního výboru ‐ Ing. David Klimša
místopředseda finančního výboru ‐ Ing. Klára Kinclová
člen finančního výboru ‐ Zuzana Bergerová
předseda kontrolního výboru ‐ p. Lenka Mičánková
místopředseda kontrolního výboru ‐ p. Iva Šlachtová
člen kontrolního výboru ‐ p. Ivana Prokešová
předseda stavební komise ‐ Ing. Vladimír Tichý
členové stavební komise ‐ p. Pavel Rada, Ing. Radim Vlasák
předseda kulturně ‐ školské komise ‐ Bc. Magdalena Baumannová
členové kulturně ‐ školské komise ‐ p. Iva Šlachtová, p. Lenka Mičánková
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*** Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká dne 18.11.2014 ***
V úterý 18. 11. 2014 od 18.00 hod. se uskutečnilo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čes‐
ká v zasedací místnos sokolovny v České. Zvolení zastupitelé obce Ing. Chalupníková Ph.D.
a p. Petlach složili slib. Ing. Chalupníková Ph.D. osobně předala starostce obce Ing. Chiniové
rezignaci na post zastupitele obce Česká Prof. MUDr. Miloše Janečka, CSc.
*** Třídění odpadů v obci ***
Podle novely zákona o odpadech mimo jiné stojí, že za 10 let bude v České republice zakázá‐
no skládkování komunálního odpadu a recyklovatelných odpadů. Od ledna příš ho roku se
navíc zavede ve městech a obcích tříděný sběr kovů a bioodpadu.
Obec je povinna zajis t 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. Máme za m objemný kontej‐
ner ve sběrném dvoře, nádoby na bioodpad s pravidelným svozem ‐ jsou však omezeny ča‐
sově. Celoroční likvidaci bioodpadu z domácnos bude obec zajišťovat pomocí kompostérů,
které budou přidělovány do jednotlivých domácnos . Obec vytvoří obecně závaznou vyhláš‐
ku, kterou se budou občané řídit, aby nedocházelo k umísťování bioodpadu do nádob urče‐
ných pro komunální odpad. Za m se čeká na prováděcí právní předpis k novele zákona o
odpadech.
*** Kompostéry pro občany ***
Zastupitelstvo obce Česká schválilo smlouvu o poskytnu podpory ze Státního fondu životní‐
ho prostředí ve výši 1 140 019,‐ Kč a ta byla zaslána zpět na fond, aby mohlo dojít k propla‐
cení dotace. V současné době čekáme na dodávku kompostérů a štěpkovače, která bude
doručena koncem měsíce listopadu.
Občané budou během prosince při předání kompostérů podepisovat smlouvu o výpůjčce
movité věci. Smlouva bude na dobu 5 let, poté zůstává kompostér v trvalém držení vypůjči‐
tele.
*** Měření hluku v obci Česká ***
Ředitelství silnic a dálnic ČR Závod Brno po konzultaci s místním obecním úřadem nechalo
provést akreditované měření hluku dopravy po komunikaci I/43, a to u objektů k bydlení
ležících podél přiléhajícího úseku této komunikace.
Byla zvolena dvě nejza ženější místa, u nichž následně akreditovaná zkušební laboratoř sta‐
novila imisní hlukovou zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb dopravy po silnici I/43,
včetně porovnání s hygienickými limity. Měření bylo provedeno v souladu s aktuální legisla ‐
vou a dle související metodiky Hygienickou laboratoří s.r.o. Hodonín. Protokol o provedené
zkoušce je uložen na Obecním úřadě Česká a na vyžádání je možné do něj nahlédnout.

Provedeným měřením nebylo prokázáno překročení limitů staré hlukové
zátěže z dopravy po komunikaci I/43.

*** Územní plán obce Česká ***
Od 17. 10. 2014 pla v obci Česká nový územní plán, který je uložen k nahlédnu na Obec‐
ním úřadě Česká a na webových stránkách města Kuřim / samospráva / Územní plánování
obcí správního obvodu.
Celkové výdaje na projekt:
507 600,‐ Kč
Výše dotace z rozpočtu JMK: 143 600,‐ Kč
*** Pronájem prodejny potravin v České ***
Od 1. 1. 2015 Obec Česká nabízí k pronájmu prodejnu potravin v České, na adrese Česká 26.
Jedná se o prodejnu o celkové výměře 19 m2, sestávající se z prodejny potravin o výměře
15,5 m2 a skladu o výměře 3,5 m2. Nájemné činí 1Kč/m2/rok a prodejna se pronajímá včetně
vybavení. Veškeré energie hradí Obec Česká. Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě
Česká, Česká 26, telefonicky na čísle 541 232 126 nebo elektronicky na email obec‐
ceska@volny.cz.
*** Stanoviště kontejnerů a kontejnery na bioodpad ***
Stanoviště kontejnerů u kapličky bude otevřeno v pondělí 25. 11. 2014 v době od 16.00 ‐
17.00 hod. Od úterý 26. 11. 2014 bude stanoviště kontejnerů letos uzavřeno.
Ve čtvrtek 27. 11. 2014 budou naposledy vyvezeny hnědé kontejnery na bioodpad. V průbě‐
hu soboty 29. 11. 2014 budou nádoby odvezeny zpět do firmy van Gansewinkel.
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Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Česká
10. - 11. 10. 2014
Počet zapsaných voličů
K volbám se dostavilo
Celkový počet platných hlasů

799
519
3550

tj.65%

Volební strany a sdružení—celkový počet získaných hlasů
1. Občanská demokratická strana
591
2. Sdružení pro obec Česká
1976
3. Občané obce Česká
983
Do zastupitelstva se volilo 7 členů - mandát získali:
Sdružení pro obec Česká - 4 zastupitelé
Lenka Mičánková
301 hlasů
Ing.Jana Chiniová
296
Milan Pavelka
277
Ing.David Klimša
277
Občané obce Česká - 2 zastupitelé
Ing.Blanka Chalupníková Ph.D
155 hlasů
Prof.MUDr.Miloš Janeček CSc.
152
Občanská demokratická strana - 1 zastupitel
Jindřich Petlach
98 hlasů
Komunální volby 2014 v České v číslech – náhradníci
Magdalena Baumannová Bc.
Ing.Vladimír Tichý
Iva Šlachtová
František Oplocký
Sylva Reichenauerová
Ing.Julie Kamanová
Marcela Pavelková
MUDr.Štěpán Chalupník
Jakub Malinka
Mgr.Miroslav Janáček
Mgr.Markéta Chalupníková
Zdeněk Žák
Ing.Rostislav Vermouzek
Ing.Karel Šlechta
Ing.Milan Coufal
Sandra Golasová
Roman Liška
Yvette Pazderková

274
267
249
27
8
143
139
135
103
112
8
36
93
90
85
80
78
67

Sdružení pro obec Česká
Sdružení pro obec Česká
Sdružení pro obec Česká
Sdružení pro obec Česká
Sdružení pro obec Česká
Občané obce Česká
Občané obce Česká
Občané obce Česká
Občané obce Česká
Občané obce Česká
Občané obce České
Občané obce Česká
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana

