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Zápis č. 1/2022 
o průběhu ustavujícího, veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, 

konaného dne 17. října 2022 v 18.00 hod. v sále Komunitního centra Česká 83. 

__________________________________________________________________________ 

 

Ustavující veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále jen ,,zastupitelstvo“) zahájila 

dosavadní starostka Ing. Jana Chiniová (dále jen ,,předsedající“) v 18.05 hod. a všechny 

přítomné přivítala. 

 

Před zahájením zastupitelstva bylo členům zastupitelstva obce (při prezentaci) předáno 

osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.491/2001 Sb., o volbách 

do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 

 

Předsedající schůze Ing. Chiniová konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se 

v souladu s § 91 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 

konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo 

hlasování (lhůta uplynula dne 7. 10. 2022 v 16.00 hod., žádný návrh nebyl podán). 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 10. 10. 2022 do 17. 10. 2022. Současně 

byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) 

konstatovala, že je přítomno všech 7 nově zvolených členů zastupitelstva, a že po složení 

slibu bude zastupitelstvo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích - viz příloha č. 1 – 

Prezenční listina členů Zastupitelstva obce Česká).  Průběh zasedání se bude řídit platným 

jednacím řádem. 

 
Přítomni – omluveni – nepřítomni: 7 – 0 – 0 

 
* * * 

 

Složení slibu členy zastupitelstva 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva 

ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva, že 

odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 

zákona č.  491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 

v platném znění). 

 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst.2 zákona o 

obcích: ,,Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu obce Česká a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky.“ Jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením 

slova ,,slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č.2). 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani složit slib s výhradou. 
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Bod  č.1 

 
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
Návrhy na ověřovatele zápisu: Ing. Marek Doležal, p. Pavel Baumann DiS. 

Návrh na zapisovatele: p. Mičánková 

 

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Ing. Doležala a p. Baumanna, zapisovatelku p. 

Mičánkovou pro tuto i ostatní schůze ZO Česká, dále pak navrhla pořizování audio záznamu 

z této i ostatních schůzí zastupitelstva z důvodu pořízení přesných zápisů. K návrhu nebyly 

vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Návrh usnesení č.1/1/2022: 

Zastupitelstvo obce Česká určuje ověřovateli zápisu Ing. Doležala a p. Baumanna DiS., 

zapisovatelku p. Mičánkovou pro tuto i ostatní schůze ZO Česká a schvaluje pořízení audio 

záznamu z této a ostatních schůzí zastupitelstva z důvodu pořízení přesných zápisů. 

 

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

Usnesení č.1/1/2022 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č.2 

 
Schválení  programu 
 

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou 

členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Před hlasováním 

byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 

 

Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.  

 

Návrh usnesení č.1/2/2022: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje následující program ustavujícího zasedání 

 

Program 1. zasedání Zastupitelstva obce Česká 

 

Navržený  

program: 

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a 

zapisovatele 

2) Schválení programu 

3) Volba starosty a místostarosty  

a) určení počtu místostarostů 

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat 

jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

d) volba starosty 

e) volba místostarosty 
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4) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

d) volba místopředsedy a členů  finančního výboru 

e) volba místopředsedy a členů kontrolního výboru 

5) Zřízení stavebního výboru 

a) určení počtu členů stavebního výboru 

b) volba předsedy stavebního výboru 

c) volba členů stavebního výboru 

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích) 

7) Zpráva stavebního výboru 

8) Schválení určeného zastupitele pro práci s pořizovatelem na 

pořizování ÚP 

9) Schválení zástupce obce do školské rady při ZŠ Lelekovice 

10) Rozpočtové opatření   

11) Diskuse 

12) Závěr 

 

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

Usnesení č.1/2/2022 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č.3 

 
Volba starosty a místostarosty 
 

Určení počtu místostarostů:  

Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy 

nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům 

sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 

 

Návrh usnesení č.1/3/2022: 

Zastupitelstvo obce Česká schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

 

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

Usnesení č.1/3/2022 bylo schváleno. 

 

 

 

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolněni: 

Předsedající dále navrhla, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu 

§ 71 zákona o obcích, aby starosta pro služební účely používal soukromé vozidlo, a aby 
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zastupoval obec Českou ve svazku obcí Ponávka. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před 

hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno 

nebylo. 

 

Návrh usnesení č.1/4/2022: 

Zastupitelstvo obce Česká v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro 

výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn, pro služební účely 

bude používat soukromé vozidlo, a bude zastupovat obec Českou ve svazku obcí Ponávka. 

 

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

Usnesení č.1/4/2022 bylo schváleno. 

 

 
Určení způsobu volby starosty a místostarosty: 

Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a 

místostarosty veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. 

V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené 

hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva 

bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzvala členy zastupitelstva 

k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány. 

 

Předsedající dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně 

nezvolení žádného kandidáta, bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých 

kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení 

konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.  

 

 

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:  

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty obce Česká. 

Byly podány následující návrhy:  

Členka zastupitelstva p. Mičánková navrhla zvolit do funkce starosty Ing. Chiniovou. 

 

Žádný další návrh nebyl vznesen. 

 

Návrh usnesení č.1/5/2022: 

Zastupitelstvo obce Česká volí starostu obce Česká Ing. Chiniovou. 

 

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

Usnesení č.1/5/202 bylo schváleno. 

 

 
Navrhování kandidátů na funkci místostarosta obce Česká a volba místostarosty: 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosta. 

Starostka obce Ing. Chiniová navrhla zvolit do funkce místostarosty p. Pavelku. 

 

Žádný další návrh nebyl vznesen. 
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Návrh usnesení č.1/6/2022: 

Zastupitelstvo obce Česká volí místostarostu obce Česká p. Pavelku. 

 

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

Usnesení č.1/6/2022 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Bod č.4  

 
Zřízení kontrolního a finančního výboru 

 
Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor  

( § 117 odst. 2 a § 84 odst.2 písm. 1) zákona o obcích ), neboť funkční období výborů 

předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. 

Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o 

obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně 3 členy ( § 119 odst. 1 zákona 

o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou 

výboru může být jen člen zastupitelstva  ( § 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního a 

finančního výboru nemůže být starosta ani místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a 

účetní práce na obecním úřadu  ( §119 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích).  

Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž každý 

z nich bude mít 3 členy (předseda, místopředseda a člen). Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 

 

Návrh usnesení č.1/7/2022: 

Zastupitelstvo obce Česká zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 

 

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

Usnesení č.1/7/2022 bylo schváleno. 

 

 

 

Volba předsedy finančního výboru 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního 

výboru.. 

Starostka obce Ing. Chiniová  navrhla do funkce předsedy finančního výboru Ing. Doležala. 

 

Žádný další návrh nebyl vznesen. 

 

Návrh usnesení č.1/8/20: 22 

Zastupitelstvo obce Česká volí předsedu finančního výboru Ing. Doležala. 

 

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

Usnesení č.1/8/2022 bylo schváleno. 
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Volba předsedy kontrolního výboru 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního 

výboru. 

Člen zastupitelstva p. Pavelka navrhl do funkce předsedy kontrolního výboru p. Mičánkovou. 

 

Žádný další návrh nebyl vznesen. 

 

Návrh usnesení č.1/9/2022: 

Zastupitelstvo obce Česká volí předsedu kontrolního výboru p. Lenku Mičánkovou. 

 

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

Usnesení č.1/9/2022 bylo schváleno. 

  

 

 

Volba místopředsedy a člena finančního výboru 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na místopředsedu a člena 

finančního výboru.. 

Člen zastupitelstva Ing. Doležal navrhl na místo místopředsedy finančního výboru p. Kateřinu 

Pálkovou 

 

Žádný další návrh nebyl vznesen. 

  

Návrh usnesení č.1/10/2022: 

Zastupitelstvo obce Česká volí místopředsedu finančního výboru p. Kateřinu Pálkovou. 

 

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

Usnesení  č.1/10/2022 bylo schváleno. 

 

 

 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na místo člena finančního 

výboru. 

Člen zastupitelstva Ing. Doležal navrhl p. Libuši Šebrlovou. 

 

Žádný další návrh nebyl vznesen. 

 

Návrh usnesení č.1/11/2022: 

Zastupitelstvo obce Česká volí člena finančního výboru p. Libuši Šebrlovou 

 

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

Usnesení  č.1/11/2022 bylo schváleno. 

 

 

 

Volba místopředsedy a člena kontrolního výboru 
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Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na místopředsedu a člena 

kontrolního výboru. 

Člen zastupitelstva p. Mičánková navrhla na funkci místopředseda kontrolního výboru p. 

Jindřicha Petlacha. 

 

Žádný další návrh nebyl vznesen. 

 

Návrh usnesení č.1/12/2022: 

Zastupitelstvo obce Česká volí místopředsedu kontrolního výboru p. Jindřicha Petlacha. 

 

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

Usnesení  č.1/12/2022 bylo schváleno. 

 

 

 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na místo člena kontrolního 

výboru.. 

Člen zastupitelstva p. Mičánková navrhla zvolit za člena kontrolního výboru p. Ivu 

Šlachtovou. 

 

Žádný další návrh nebyl vznesen. 

 

Návrh usnesení č.1/13/2022: 

Zastupitelstvo obce Česká volí člena kontrolního výboru p. Ivu Šlachtovou. 

 

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

Usnesení  č.1/13/2022 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Bod č.5 

 
Zřízení stavebního výboru 

 
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo dle § 117 zákona o obcích stavební výbor jako 

iniciativní a poradní orgán zastupitelstva. Výbor nebude zřízen pro výkon přenesené 

působnosti a bude mít 3 členy. Bylo dohodnuto, že Ing. Fixel bude pro obec na dohodu o 

provedení práce připravovat posouzení jednotlivých lokalit, v případě, že se bude jednat o 

novou zástavbu. Ing. Fixel jako zpracovatel územního plánu bude dohlížet na dodržování 

splnění podmínek územního plánu. Ing. Fixel provede také seznámení se změnami územního 

plánu členy ZO Česká . 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 

vzneseno nebylo. 

 

Návrh usnesení č.1/14/2022: 

Zastupitelstvo obce Česká volí tříčlenné složení stavebního  výboru. 
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Výsledek hlasování: pro – 7  proti -  0   zdrželi se – 0 

Usnesení  č.1/14/2022 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

Volba předsedy stavebního výboru 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy stavebního 

výboru. 

Starostka obce Ing. Chiniová  navrhla do funkce předsedy stavebního výboru p. Pavla 

Baumanna DiS. 

 

Žádný další návrh nebyl vznesen. 

 

Návrh usnesení č.1/15/2022: 

Zastupitelstvo obce Česká volí předsedu stavebního výboru p. Pavla Baumanna DiS. 

 

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

Usnesení  č.1/15/2022 bylo schváleno. 

 

 

 

Volba členů stavebního výboru. 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy stavebního výboru 

Ing. Chiniová navrhla za členy stavebního výboru p. Pavelku a p. Petlacha. 

 

Žádný další návrh nebyl vznesen. 

 

Návrh usnesení č.1/16/2022: 

Zastupitelstvo obce Česká volí místopředsedu stavebního výboru p. Pavelku. 

 

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

Usnesení  č.1/16/2022 bylo schváleno. 

 

Žádný další návrh nebyl vznesen. 

 

Návrh usnesení 1/17/2022: 

Zastupitelstvo obce Česká volí člena stavebního výboru p. Jindřicha Petlacha. 

 

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

Usnesení  č.1/17/2022 bylo schváleno. 

 

 

Ostatní výbory se zřizovat nebudou. 
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Bod č.6 

 
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

a předsedů výborů. 

 
Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s §72 zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, a nařízením vlády č.318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce 

členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši 700,- Kč. 

Předsedající navrhla též měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty a to ve výši 9 000,-

Kč a měsíční odměna za výkon funkce předsedy výboru ve výši 2 500,- Kč. 

Vše ode dne 18. 10. 2022. 

 

V případě náhradníka bude jemu tato odměna vyplácena ode dne prvního zasedání, kterého se 

účastnil a kde složil slib. 

Pokud bude místostarosta zastupovat dlouhodobě starostu – min 1 měsíc, bude mu přiznána 

odměna v plné výši dle platného nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávních celků. 

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

stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo. 

 

Návrh usnesení č.1/18/2018: 

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

stanoví měsíční odměnu za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

obce takto: 

 

Místostarosta  -  9 000,- Kč 

Předseda výboru - 2 500,- Kč 

Člen zastupitelstva obce -      700,- Kč 

 

2.Odměna bude poskytována ode dne 18.10. 2022 a v případě náhradníka ode dne prvního 

zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil a kdy složil slib. 

 

3.V případě souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi 

zastupitelstva obce poskytne odměna pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí 

zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. 

 

4. Pokud bude místostarosta zastupovat dlouhodobě starostu – min 1 měsíc, bude mu 

přiznána odměna v plné výši dle platného nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávních celků. 

 

 

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

Usnesení  č.1/18/2022 bylo schváleno. 

 

 

Předsedající požádala přítomné zastupitele o zaslání čísla účtu a zdravotní pojišťovny – 

v případě, že došlo ke změnám . 
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Bod č.7 
 

Zpráva stavebního výboru 

 

Nová žádost o vyjádření byla dnes předána nově ustanovenému stavebnímu výboru. 

 

 

Bod č.8 

 
Schválení určeného zastupitele pro práci s pořizovatelem na pořizování ÚP 

Doposud tuto funkci vykonávala starostka obce. Po projednání na zastupitelstvu nebyl vybrán 

žádný jiný člen ZO Česká. 

Převážně funkci určeného zastupitele  vykonává starosta, což není podmínkou.  Je však třeba 

vzít úvahu, že určený zastupitel zastupuje obec a zúčastňuje se jednání  v úředních hodinách 

dotčených orgánů a jiných institucí.  

Žádný další návrh nebyl vznesen. 

  

Návrh usnesení č.1/19/2022:                                                                                             

Zastupitelstvo obce Česká  schvaluje dle §47 odst. 1) zákona č.183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu,  ve znění pozdějších přepisů (stavební zákon)  Ing. Janu 

Chiniovou jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem“. 

 

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

Usnesení  č.1/19/2022 bylo schváleno. 

 

 

 

Žádný další návrh nebyl vznesen. 

 

Návrh usnesení č.1/20/2022:                                                                                            

Zastupitelstvo obce Česká  pověřuje určeného zastupitele, aby pořizovateli vyjádřil vůli 

zastupitelstva na úpravě změny č. 2 ÚP Česká tak, že lokalita Z5 bude v souladu s 

usnesením zastupitelstva č. 18/8/21 ze dne 20.9.2021 rozdělena na dvě části, a to U kapličky 

a Nad Kovolitem. Lokalita U kapličky bude vyjmuta z pořizované změny č. 2 ÚP Česká (tj. 

bude ponechána dle stávajícího platného ÚP Česká). Lokalita Z5 Nad Kovolitem bude 

řešena dle návrhu změny č.2 ÚP Česká představeného na veřejném projednání s tím, že 

bude zajištěno dopravní propojení do lokality U kapličky." 
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Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0   zdrželi se – 0 

Usnesení  č.1/20/2022 bylo schváleno. 

 

 

Bod č.9 

 
Schválení zástupce obce do školské rady ZŠ Lelekovice 

Doposud do této funkce byla navržena Ing. Blanka Chalupníková. Starostka obce navrhla ,aby 

po celé funkční období tuto funkci vykonávala paní Kateřina Pálková. 

Žádný další návrh nebyl vznesen. 

Návrh usnesení č.1/21/2022:                                                                                            

Zastupitelstvo obce Česká  jako zástupce obce Česká do školské rady při ZŠ Lelekovice 

schvaluje paní Kateřinu Pálkovou. 

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

Usnesení  č.1/21/2022 bylo schváleno. 

 

Bod č.10 

 
Rozpočtové opatření č. 7 a 8/2022 

Starostka obce Ing. Chiniová seznámila zastupitele a všechny přítomné s rozpočtovým 

opatřením č. 7/2022 – rozpočtové opatření starostky obce. Rozpočtové opatření č. 7/2022 je 

součástí zápisu jako příloha č. 5.  

Příjmy: 

48 000,- Kč      dotace na volby                 

17 000,- Kč      dotace knihovna 

Příjmy – zvýšení:         65 000,- Kč 

Příjmy – celkem:  29 217 100,- Kč 

Výdaje:  

48 000,- Kč      dotace na volby 

Výdaje – zvýšení:         48 000,- Kč 

Výdaje – celkem:  19 716 000,- Kč 
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Starostka obce Ing. Chiniová seznámila zastupitele a všechny přítomné s rozpočtovým 

opatřením č. 8/2022. Rozpočtové opatření č. 8/2022 je součástí zápisu jako příloha č. 6.  

Příjmy – celkem:  29 217 100,- Kč 

Výdaje:  

  15 000,- Kč       oprava domu (Vlasákovi) 

  50 000,- Kč       mobilní nástěnky na volby a výstavy 

  65 000,- Kč       studie na sportoviště 

120 000,- Kč       obnova IT techniky 

200 000,- Kč       vybavení komunitního centra 

Výdaje – zvýšení:       450 000,- Kč 

Výdaje – celkem:  19 966 000,- Kč 

 

Předsedající vyzvala přítomné o vyjádření se k projednávanému bodu. Nikdo nevznesl 

připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení č.1/22/2022: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí rozpočtové opatření č.7/2022 

(příloha č. 5 tohoto zápisu) a schvaluje rozpočtové opatření č.8/2022 (příloha č. 6 tohoto 

zápisu).  

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

Usnesení  č.1/22/2022 bylo schváleno. 
 

 

 

 

Termínované vklady 
 

Ing. Doležal navrhl uložit peníze na dva termínované vklady. U UniCredit 15 mil. – měsíční, 

kapitalizovaný  a u banky J&T  - 10 mil. na 12 měsíců. 

 

Žádný další návrh nebyl vznesen. 

 

Návrh usnesení č.1/23/2022: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pověřuje Ing. Doležala pro jednání s bankami a 

starostku obce podpisem příslušných smluv s bankami a prováděním rozpočtových opatření 

v souvislosti s termínovanými vklady. 

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

Usnesení  č.1/23/2022 bylo schváleno. 
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Bod č.11 

 
Diskuze 

 
Pozvánka na kulturní a sportovní akce do konce roku : 

20. 11. 2022 –  Charitativní jarmark  

26. 11. 2022 –  Kácení máje v sokolovně v České 

27. 11. 2022 –  Rozsvěcení vánočního stromu 

  9. 12. 2022 –  Předvánoční posezení seniorů v sokolovně 

11. 12. 2022 –  koncert Ponávky v kostele na Vranově 

12. 12. 2022 –  Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká 

 

 

 

Bod č.12 

 
Závěr 
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18.40 hod. 
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina členů Zastupitelstva obce Česká 

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 

3) Prezenční listina příchozích občanů 

4) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

5) Rozpočtová opatření č. 7/2022 

6) Rozpočtová opatření č. 8/2022 

 

 

V České dne 19. 10. 2022 

 

 

 

Zapsala: Lenka Mičánková……………………………………  

 

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

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Ing. Marek Doležal:………………………………………….. 

 

p. Pavel Baumann DiS.:……………………………………… 


