
VÝPIS USNESENÍ 

z jednání Zastupitelstva obce Česká konaného dne 12. 12. 2016, zápis č.18/2016 

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. 18/2016 

 

Návrh usnesení č.18/1/2016: 

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

 

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

Usnesení č.18/1/2016 bylo schváleno. 

 

 
 Schválení  programu 

 
Návrh usnesení č. 18/2/2016: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vyjmutí schválení smlouvy s firmou AVE 

z programu veřejného zasedání zastupitelstva obce a zařazení bodu schválení OZV č. 

2/2016 – O místním poplatku ze psů. 

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

Usnesení č.18/2 /2016 bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení č.18/3/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje následující program zasedání: 

 

Program 18. zasedání Zastupitelstva obce Česká 

 
Navržený  

program: 

1) Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č.18/2016. 

2) Zprávy jednotlivých výborů 

3) MŠ Česká 

4) Schválení rozpočtu na rok 2017 

- schválení rozpočtu MŠ Česká na rok 2017 

- schválení rozpočtu na rok 2017 Svazku obcí Ponávka 

- schválení rozpočtového výhledu na roky 2018 - 2020 

5) Poplatky na rok 2017 

- Schválení přílohy č. 5 OZV 1/2012 



- Schválení dodatku č. 41 s BVK 

- Schválení OZV č. 2/2016 

6)  Schválení inventarizační komise 

7)  Schválení uzavření nových smluv 

- Schválení smlouvy s firmou Dataprocon na geoportál 

8) Schválení výše podání žádosti o dotace na dětská hřiště v České 

9) Schválení rozpočtového opatření č.10 a 11/2016 

10) Různé  

11) Závěr 
 

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

stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo. 

 

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

Usnesení č.18/3/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

Usnesení k bodu č. 2 
   

 Zprávy jednotlivých výborů 

 

Stavební výbor 

 

Návrh usnesení č.18/4/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje vyjádření obce Česká k územnímu řízení pro umístění 

stavby  : trasy technické infrastruktury, zemědělské účelové cesty a staveb pro zemědělské 

činnosti“, na pozemcích parc. č. 650/321-650/355, 650/126, 650/134, 650/139, 661/46, vše 

v k.ú. Česká. 

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

Usnesení č.18/4/2016 bylo schváleno. 

 

Finanční výbor 

 

Návrh usnesení č.18/5/2016: 

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

zápisu jako příloha č. 3. 

 

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

Usnesení č.18/5/2016 bylo schváleno. 

 

 

Kontrolní výbor 

 

Návrh usnesení č.18/6/2016: 



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

zápisu jako příloha č. 4. 

 

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

Usnesení č.18/6/2016 bylo schváleno. 

 

 

Informační výbor 

 

Návrh usnesení č.18/7/2016: 

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

zápisu jako příloha č. 5. 

 

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

Usnesení č.18/7/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

Usnesení k bodu č. 3 

 
Mateřská škola Česká, okres Brno – venkov, příspěvková organizace 

 

Návrh usnesení č. 18/8/2016: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření místa výkonu činnosti Mateřské 

školy Česká, okres Brno – venkov na adrese Česká 83 ke dni 30. 6. 2016. 

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

Usnesení č.18/8/2016 bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení č. 18/9/2016: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje změnu zřizovací listiny Mateřské školy 

Česká, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace ze dne 29. 7. 2013 – Dodatek č. 1. 

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

Usnesení č. 18/9/2016 bylo schváleno. 
 

 

 

Usnesení k bodu č. 4 

 
Schválení rozpočtu na rok 2017 

 

 



Rozpočet Mateřské školy Česká 

Návrh usnesení č.18/10/2016: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočet MŠ Česká ve výši 800.000,- Kč. 

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

Usnesení č.18/10/2016 bylo schváleno. 

 

 

Schválení odpisového plánu MŠ Česká na rok 2017 

Návrh usnesení č.18/11/2016: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje odpisový plán MŠ Česká na rok 2017, 

který je součástí zápisu jako příloha č. 7. 

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

Usnesení č.18/11/2016 bylo schváleno. 

 

 

Rozpočet obce Česká na rok 2017 

 

Návrh usnesení č.18/12/2016:                                                                                   

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje rozpočet obce Česká na rok 2017, který je součástí 

zápisu jako příloha č. 8. Závaznými ukazateli jsou v příjmech paragrafy, v daňových 

příjmech položky, ve výdajích paragrafy. Zastupitelstvo obce Česká pověřuje starostku obce 

prováděním rozpočtových opatření v maximální výši 50 000,- Kč bez DPH v závazných 

ukazatelích za  kalendářní měsíc roku 2017, dále pověřuje starostku obce prováděním 

rozpočtových opatření v příjmech při přidělení dotací. 

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

Usnesení č.18/12/2016 bylo schváleno. 

 

 

Schválení rozpočtu svazku obcí Ponávka na rok 2017 

 
Návrh usnesení č.18/13/2016:                                                                                              

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

o obcích, ve znění pozdějších předpis, bere na vědomí rozpočet svazku obcí Ponávka na rok 

2017, který je součástí zápisu jako příloha č. 9. 

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

Usnesení č.18/13/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 



Schválení rozpočtového výhledu na roky 2018 – 2020 

 

Návrh usnesení č.18/14/2016:                                                                                              

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

o obcích, ve znění pozdějších předpis, schvaluje rozpočtový výhled na roky 2018 - 2020, 

který je součástí zápisu jako příloha č. 10. 

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

Usnesení č.18/14/2016 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení k bodu č. 5 

 
Poplatky na rok 2017 

 

Návrh usnesení č.18/15/2016:                                                                                           

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje přílohu č. 5 k OZV č. 1/2012, která je 

součástí tohoto zápisu jako příloha č. 11. 

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

Usnesení č.18/15/2016 bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení č.18/16/2016:                                                                                           

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

ve znění pozdějších předpisů, schvaluje výše uvedené poplatky na rok 2017 . 

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

Usnesení č.18/16/2016 bylo schváleno. 

 
 

Návrh usnesení č.18/17/2016:                                                                                          

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

o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vyhlášku č. 2/2016, která je součástí zápisu 

jako příloha č. 13 . 

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

Usnesení č.18/17/2016 bylo schváleno. 

 
 

Návrh usnesení č.18/18/2016:                                                                                           

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

o obcích ve znění pozdějších předpisů,  schvaluje dodatek č. 41 s BVK smlouvy o nájmu 



majetku, provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu obce Česká a o 

poskytování služeb souvisejících s pronajatým majetkem ze dne 31.5.2001. 

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

Usnesení č.18/18/2016 bylo schváleno. 
 

 

Usnesení k bodu č. 6 

 
Schválení inventarizační komise pro rok 2016 

 

Návrh usnesení č.18/19/2016:                                                                                      

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje složení inventarizační komise pro rok 

2016 ve složení - předseda: p. Mičánková,  členové: p. Šlachtová, p. Prokešová. 

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

Usnesení č.18/19/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

Usnesení k bodu č. 7 

 
Schválení uzavření nových smluv 

Návrh usnesení č.18/20/2016:                                                                                          

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje smlouvu s firmou DATA PROCON 

s.r.o.Palackého 12, 612 00 Brno na vytvoření internetového portálu prostřednictvím 

aplikace Cleerio Geoportal včetně implementace datových vrstev a o poskytování servisních 

služeb za cenu : 

Smlouva o dílo :      33 033,- Kč 

Servisní smlouva :  11 616,- Kč/12 měsíců 

Celkem :                 44 649,- Kč 
 

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

Usnesení č.18/20/2016 bylo schváleno. 

 

 
Usnesení k bodu č.8 

 
Schválení výše podání žádosti o dotace na dětská hřiště v České  



Návrh usnesení č.18/21/2016:                                                                                             

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje podání žádosti o dotace na dětská hřiště 

v České prostřednictvím firmy Regiozona ve výši 785 847,- Kč. 

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

Usnesení č.18/21/2016 bylo schváleno. 

 

 
Usnesení k bodu č.9 

 
Rozpočtové opatření č. 10/2016 

Návrh usnesení č.18/22/2016:                                                                                            

Zastupitelstvo obce Česká bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2016, které je přílohou 

č. 14 tohoto zápisu . 

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

Usnesení č.18/22/2016 bylo schváleno. 

 
Rozpočtové opatření č. 11/2016 

Návrh usnesení č.18/23/2016:                                                                                             

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2016, které je přílohou č. 15 

tohoto zápisu a pověřuje starostku prováděním rozpočtových opatření do konce roku 2016. 

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

Usnesení č.18/23/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č.11 
 
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19.10 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne 21. 12. 2016. 

 

Zapsala: p. Mičánková 


