
VÝPIS USNESENÍ 

z jednání Zastupitelstva obce Česká konaného dne 31. 10. 2016, zápis č.17/2016 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

v platném znění. Program byl zveřejněn v souladu s ustanovením § 93 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, v platném znění. 

 

Usnesení k bodu č. 1 

 
 Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 17/2016 

 

Návrh usnesení č.17/1/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká určuje ověřovateli zápisu:  Ing. Kamanovou a p. Petlacha. 

 

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

Usnesení č.17/1/2016 bylo schváleno. 

 

 
 Schválení  programu 

 
Návrh usnesení č.17/2/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje doplnění programu veřejného zasedání o dodatek č.1 

ke smlouvě s firmou Přemysl Veselý na akci „Stavba garáže a přístřešku u OÚ Česká “, 

schválení nového ceníku sokolovny a schválení firmy na Geoportál. 

 

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

Usnesení č.17/2/2016 bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení č.17/3/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje následující program zasedání: 

 

Program 17. zasedání Zastupitelstva obce Česká 

 
Navržený  

program: 

1) Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č.17/2016. 

2) Zprávy jednotlivých výborů 

3) Schválení uzavření nových smluv: 

- Smlouva o poskytnutí odborné poradenské služby v oblasti BOZP 

a PO s firmou BSP consulting s.r.o. 

- Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Přemysl Veselý na „Stavbu 

garáže a přístřešku u OÚ Česká “ 

4) Dotace na „Dětská a sportovní hřiště v České “ – informace o výši 

podání žádosti o dotace prostřednictvím firmy Regiozona 

5) Schválení strategického plánu rozvoje obce Česká 2016 - 2023 



6) Různé  

-  schválení nového ceníku sokolovny 

-  schválení firmy na Geoportál 

7) Schválení rozpočtového opatření 9/2016 

8) Závěr 

 
 

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

stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo. 

 

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

Usnesení č.17/3/2016 bylo schváleno. 

 
 

 

Usnesení k bodu č. 2 
   

 Zprávy jednotlivých výborů 

 

Stavební výbor 

 

Návrh usnesení č.17/4/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje žádost p. Pavla Tušky ze dne 5.10.2016 o vyjádření 

k projektu pro ohlášení stavby a územní souhlas „Rekonstrukce podkroví – nástavba RD 

č.p. 36 na parcele 377 v k.ú. Česká“. 

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

Usnesení č.17/4/2016 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č.17/5/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje vyjádření stavebního výboru na žádost p. Josefa 

Absolona, ze dne 8.10.2016 o vyjádření k rekultivaci, oplocení a změnu využití parcely č. 

528/1 z orné půdy na zahradu. 

 

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

Usnesení č.17/5/2016 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č.17/6/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje vyjádření stavebního výboru na žádost DIMENSE v.o.s 

– žádost ze dne 11.10.2016 o vyjádření k PD, přípojka vody a splaškové kanalizace pro RD 

Česká na parc. 637/5, přípojka plynu pro RD Česká na parc. č. 637/5, dělení pozemků p.č. 

637/1 na 367/1, 367/4 a 367/5. 

 

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

Usnesení č.17/6/2016 bylo schváleno. 



Návrh usnesení č.17/7/2016:                                                                                  

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje vyjádření stavebního výboru na žádost MUDr. Aleše        
Tomáška – žádost ze dne 20.9.2016 o souhlas s umístěním veřejné části vodovodní přípojky 

napojenou na vodovodní řad pro veřejnou potřebu DN 150 LI na pozemku p.č. 265 v k.ú. 

Česká, v majetku obce Česká, pro RD Česká 165, parc. 254/3,255  - projekt k územnímu 

řízení. 

 

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

Usnesení č.17/7/2016 bylo schváleno. 

 

 

Finanční výbor 

 

Návrh usnesení č.17/8/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká bere na vědomí zprávu finančního výboru, která je součástí 

zápisu jako příloha č. 4. 

 

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

Usnesení č.17/8/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

Kulturní výbor 

 

Návrh usnesení č.17/9/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká bere na vědomí zprávu kulturního výboru, která je součástí 

zápisu jako příloha č. 5. 

 

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

Usnesení č.17/9/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

Informační výbor 

 

Návrh usnesení č.17/10/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká bere na vědomí zprávu informačního výboru, která je součástí 

zápisu jako příloha č. 6. 

 

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

Usnesení č.17/10/2016 bylo schváleno. 

 

 

Sportovní výbor 

 

Návrh usnesení č.17/11/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká bere na vědomí zprávu sportovního výboru, která je součástí 

zápisu jako příloha č. 7. 



 

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

Usnesení č.17/11/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

Usnesení k bodu č. 3 

 
Schválení uzavření nových smluv 

 

Smlouva o poskytnutí odborné poradenské služby v oblasti BOZP a PO 

 

Návrh usnesení č.17/12/2016: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje smlouvu o poskytnutí odborné poradenské 

služby v oblasti BOZP a PO s firmou BSP consulting s.r.o, Křižíkova 2697/70 Brno. 

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

Usnesení č.17/12/2016 bylo schváleno. 
 

 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Přemysl Veselý na „Stavbu garáže a přístřešku u OÚ 

Česká “ 

 

Návrh usnesení č.17/13/2016: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dodatek č. 1 s firmou Přemysl Veselý na 

„Stavbu garáže a přístřešku u OÚ Česká “. 

 

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

Usnesení č.17/13/2016 bylo schváleno 

 

 

 

Usnesení k bodu č. 5 
 

Návrh usnesení č.17/14/2016: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Strategický rozvojový dokument obce 

Česká 2016 – 2023. 

 

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

Usnesení č.17/14/2016 bylo schváleno. 

 

Usnesení k bodu č. 6 

 



Ceník sokolovny 

 
Návrh usnesení č.17/15/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání schvaluje nový ceník pronájmu sokolovny, který je 

součástí zápisu jako příloha č.8. 

  

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

Usnesení č.17/15/2016 bylo schváleno. 

 

 

Geoportál 

 

Návrh usnesení č.17/16/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání schvaluje firmu DATA PROCON pro vytvoření 

geoportálu na www.stránkách obce. 

  

Výsledek hlasování: pro –  6  proti -  0  zdrželi se – 1 

Usnesení č.17/16/2016 bylo schváleno 

 
 

 

Bod č. 7 

 
Rozpočtové opatření 9/2016 

 
Návrh usnesení č. 17/17/2016: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2016 ( příloha č. 

9    – Rozpočtové opatření  č. 9 /2016).    

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

Usnesení č.17/17/2016 bylo schváleno. 

 

 

Bod č.8 
 
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19.35 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne 11. 11. 2016. 

 

Zapsala: p. Mičánková 

http://www.stránkách/

