
VÝPIS USNESENÍ 

z jednání Zastupitelstva obce Česká konaného dne 4. 4. 2016, zápis č.13/2016 

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. 13/2016 

 

Návrh usnesení č.13/2/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká určuje ověřovateli zápisu Ing. Kamanová a Ing. Chalupníková 

Ph.D. 

 

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

Usnesení č.13/2/2016 bylo schváleno. 

 

 
 Schválení  programu 

 
Návrh usnesení č.13/3/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje následující program zasedání: 

 

Program 13. zasedání Zastupitelstva obce Česká 

 
Navržený  

program: 

1) Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č.13/2016. 

2) Převolení výborů ZO Česká a stanovení výše odměn 

3) Schválení činnosti kulturního, sportovního a informačního výboru 

4) Zprávy jednotlivých výborů 

5) Schválení uzavření nových smluv 

- právní zastupování obce Česká 

- schválení daru města Kuřim pro MŠ Česká 

- schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu obce Česká na opravu věže kostela sv. Filipa a Jakuba 

v Lelekovicích – revokace usnesení č.12/42/2016 – změna právní 

úpravy smlouvy  

6) Schválení komerčního pronájmu sokolovny 

7) Schválení OZV č. 1/2016 – požární řád 

8) Zřízení Geoportálu na www. stránkách obce Česká 

9) Informace o měření rychlosti PČR v lokalitě bau 32  

10) Schválení rozpočtového opatření 2/2016 a 3/2016. 

11) Různé – dovybavení sokolovny. 

12) 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.13/3/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

Usnesení k bodu č. 2 
   

 Převolení výborů - školský výbor 

 

Žádné další stanovisko vzneseno nebylo a bylo přistoupeno k hlasování. 

 
Návrh usnesení č.13/4/2016: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, revokuje usnesení č. 12/21/2016 ze dne 7. 3. 2016 a 

pověřuje Mgr. Kateřinu Vlasákovou vykonáváním úkolů předsedy školského výboru. 

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

Usnesení č.13/4/2016 bylo schváleno. 
 

 Převolení výborů - školský výbor 

 

Žádné další stanovisko vzneseno nebylo a bylo přistoupeno k hlasování. 

 
Návrh usnesení č.13/5/2016: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pověřuje Ing. Blanku Chalupníkovou Ph.D. 

zastupováním obce Česká v radě školy při ZŠ Lelekovice. 

Výsledek hlasování: pro  - 5   proti -  1  zdrželi se – 0 

Usnesení č.13/5/2016 bylo schváleno. 

 
 Převolení výborů - kulturní výbor 

 

Žádné další stanovisko vzneseno nebylo a bylo přistoupeno k hlasování. 

 
Návrh usnesení č.13/6/2016: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, revokuje usnesení č. 12/15/2016 ze dne 7. 3. 2016 a 

pověřuje p. Editu Tichou vykonáváním úkolů předsedy kulturního výboru. 

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



Usnesení č.13/6/2016 bylo schváleno. 

 Převolení výborů - kulturní výbor 

 
Žádné další stanovisko vzneseno nebylo a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.13/7/2016: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odvolává Bc. Magdalenu Baumannovou jako člena 

kulturního výboru. 

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

Usnesení č.13/7/2016 bylo schváleno. 

 

 

 Převolení výborů - stavební výbor 

 

Žádné další stanovisko vzneseno nebylo a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.13/8/2016: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, revokuje usnesení č. 12/12/2016 ze dne 7. 3. 2016 a 

pověřuje Ing. Vladimíra Tichého vykonáváním úkolů předsedy stavebního výboru. 

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

Usnesení č.13/8/2016 bylo schváleno. 

 
 Odměny  

 

Žádné další stanovisko vzneseno nebylo a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.13/9/2016: 

Zastupitelstvo obce Česká v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 

odměnu za výkon funkce předsedy školského, kulturního a informačního výboru 

zastupitelstva ve výši 0,- Kč měsíčně.  

 

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

Usnesení  č.13/9/2016 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení k bodu č. 3 
 
bez usnesení 

 

 

Usnesení k bodu č. 4 
 
Zprávy jednotlivých výborů – kontrolní výbor 



 

   
Žádné další stanovisko vzneseno nebylo a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.13/10/2016: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. 

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

Usnesení č.13/10/2016 bylo schváleno 

 

Zprávy jednotlivých výborů – stavební výbor 

 

Žádné další stanovisko vzneseno nebylo a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.13/11/2016 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů neschvaluje umístění Veřejných částí přípojek 

inženýrských sítí na pozemku p.č. 238/1 v k.ú. Česká v majetku obce Česká. 

 

Výsledek hlasování: pro  - 5   proti -  0  zdrželi se – 1 

Usnesení č.13/11/2016 bylo schváleno. 
 

 

Návrh usnesení č.13/12/2016 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů souhlasí s realizací nové vodovodní a splaškové 

kanalizační přípojky pro budoucí RD p.č. 650/124 z hlediska vlastnictví kabelu VO. 

  

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

Usnesení č.13/12/2016 bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č.13/13/2016                                                                                      

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů bere na vědomí smlouvu o právu provést stavbu na 

pozemku p.č. 646/19 v k.ú. Česká na stavbu „ Chodník při ulici Černohorské – Brno – 

Ivanovice, Česká u Brna“. 

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

Usnesení č.13/13/2016 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č.13/14/2016 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje převzetí stavby na pozemku p.č. 646/19 



v k.ú. Česká na stavbu „ Chodník při ulici Černohorské – Brno – Ivanovice, Česká u 

Brna“, do svého majetku formou darovací smlouvy. 

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

Usnesení č.13/14/2016 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č.13/15/2016: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zakoupení sportovního vybavení k Amébě 

ve výši 10 701,- Kč – viz příloha č. 5 tohoto zápisu a zodpovědnou osobu za nákup a provoz 

bedny určuje Ing. Klimšu. 

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

Usnesení č.13/15/2016 bylo schváleno. 

 

 
Usnesení k bodu č. 5 

 
Schválení uzavření nových smluv 

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

Návrh usnesení č.13/16/2016: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje smlouvu o poskytování právních služeb 

pro obec Česká s Mgr. Ing. Jánem Bahýlem za cenu 1500,- Kč/hod. za poskytování 

právních služeb. 

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

Usnesení č.13/16/2016 bylo schváleno. 
 

Schválení daru města Kuřim pro MŠ Česká 

 

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

Návrh usnesení č.13/17/2016: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dle § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), v platném znění a § 33b odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,  udělení Mateřské škole 

Česká, okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci, souhlas k přijetí peněžitého daru pro 

rok 2016 ve výši 50 000,- Kč a souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi výše uvedenou 

mateřskou školou a Městem Kuřimí. 

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

Usnesení č.13/17/2016 bylo schváleno. 



Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 

Česká na opravu věže kostela sv. Filipa a Jakuba v Lelekovicích - revokace usnesení  

č. 12/42/2016 

 

Žádné další stanovisko vzneseno nebylo a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.13/18/2016: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ruší usnesení č. 12/42/2016 – darovací smlouvu na 

poskytnutí daru římskokatolické farnosti Vranov na opravu kostela sv. Filipa a Jakuba 

v Lelekovicích a schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu obce Česká ve výši 49 900,- Kč. 

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

Usnesení č.13/18/2016 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení k bodu č. 6 

 
Schválení komerčního pronájmu sokolovny 

 

Žádné další stanovisko vzneseno nebylo a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.13/19/2016: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, neschvaluje pořádání diskotéky s el. hudbou 

v sokolovně Česká. 

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

Usnesení č.13/19/2016 bylo schváleno 

 

 
Usnesení k bodu č. 7 

 
Schválení OZV č.1/2016 – požární řád 

 

Žádné další stanovisko vzneseno nebylo a bylo přistoupeno k hlasování. 
 

Návrh usnesení č.13/20/2016: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vydání OZV č.1/2016 – požární řád (viz 

příloha č. 6 – Požární řád obce Česká). 

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

Usnesení č.13/20/2016 bylo schváleno 

 

 



 

Usnesení k bodu č. 8 

 
bez usnesení 

 

Usnesení k bodu č. 9 

 
bez usnesení 

 
Usnesení k bodu č. 10 
 

Rozpočtové opatření 2 a 3/2016 

 

Žádné další stanovisko vzneseno nebylo a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.13/21/2016: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016 (viz příloha 

č. 8 – Rozpočtové opatření 3/2016).    

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

Usnesení č.13/21/2016 bylo schváleno 
 

 

Bod č. 11 

 
bez usnesení 

 

Bod č. 12 

 
Příští zasedání Zastupitelstva obce Česká se bude konat 2. 5. 2016. 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19.35 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne 14. 4. 2016. 

 

Zapsala: p. Mičánková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


