Zápis č. 10/2020
o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká,
konaného dne 15. 6. 2020 v 17.30 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.
__________________________________________________________________________
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále jen ,,zastupitelstvo“) zahájila starostka
Ing.Jana Chiniová (dále jen ,,předsedající“) v 17.33 hod. a všechny přítomné přivítala.
Předsedající schůze Ing. Chiniová konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. 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 5.6. 2020 do 15.6. 2020. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1)
konstatovala, že je přítomno 5 členů zastupitelstva , zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (§
92 odst. 3 zákona o obcích). Dále poznamenala, že zápis z předchozího zasedání byl řádně
ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.
*

*

*

Bod č.1
Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 10/2020
Návrhy na ověřovatele zápisu : Ing. Doležal, p. Baumann.
Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení č.10/1/2020:
Zastupitelstvo obce Česká určuje ověřovateli zápisu Ing. Doležala a p. Baumanna.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti – 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.10/1/2020 bylo schváleno.

Schválení programu 10. veřejného zasedání
Starostka obce seznámila přítomné s doplněným programem zasedání
Návrh usnesení č.10/2/2020:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje následující program zasedání:
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Program 10. zasedání Zastupitelstva obce Česká
Navržený
program:

1) Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 10/2020
2) Zprávy jednotlivých výborů
3) Schválení závěrečného účtu obce Česká a účetních závěrek obce
Česká a MŠ Česká za rok 2019
4) Komunitní centrum Česká
- Schválení zadávací dokumentace
- Schválení komisí pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
- Schválení banky pro poskytování úvěru a úvěrové smlouvy
- Schválení firem pro zaslání zadávací dokumentace pro podání
nabídek
5) Schválení nových pravidel při pronájmu prostor obecní sokolovny
6) Schválení podání žádosti o dotaci na projekt WiFi4EU
7) Schválení zařazení území obce Česká do území působnosti Místní
akční skupiny Brána Brněnska na programové období 2021 - 2027
8) Schválení rozpočtového opatření č. 2/2020
9) Různé
- Obnova staré polní cesty v lokalitě Vrbky
- Řešení dopravní situace na vymezeném úseku komunikace II/6401
- MŠ Česká
- Žádost občanů o oplocení hřiště v lokalitě Nivky
- kulturně sportovní akce
10) Závěr

Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 10/2/2020 bylo schváleno.

Bod č.2
Zprávy jednotlivých výborů
Stavební výbor:
1. Žádost o vyjádření ke změně územního rozhodnutí a stavebního povolení
Autocentrum Česká umístěné na pozemcích firmy Renocar, a.s. ze dne 27.5. 2020.
Žádost podal : Za Renocar, a.s. Ing. Eva Mollová, Řipská 5c, 627 00 Brno

Obec Česká nemá připomínek k výše uvedené stavbě.
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Změna územního rozhodnutí spočívá ve zredukování stavebního programu v části autosalonu
a servisu, zrušení odděleného prostoru pro ruční mytí v myčce. Zmenšení stavebního
programu má vliv na potřebné kapacity inženýrských sítí a parkovacích míst.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování

Návrh usnesení č.10/3/2020:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vyjádření stavebního výboru.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 10/3/2020 bylo schváleno.

2. Žádost o vyjádření ze dne 17.2. 2020 k přístavbě RD manželů Staňkových č.p. 212 na
p.č. 646/111 v k.ú. Česká.
Žádost podal : Mgr. Ivo Staňek, Česká 212, 664 31
Obec Česká souhlasí s navrhovanou přístavbou RD
Navrhovaná přístavba RD se dotýká sousedního pozemku p.č. 646/221. Pro realizaci vámi
navrhované přístavby je nutný souhlas majitele tohoto sousedního pozemku
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.10/4/2020:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vyjádření stavebního výboru.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 10/4/2020 bylo schváleno.

3. Žádost ze dne 19.5. 2020 o stanovisko k předložené vizualizaci konstrukce na
zastřešení tří parkovacích stání na pozemku p. č. 32/140 v k.ú. Česká ve vlastnictví
Vlastimila Tyraly
Žádost podal : Vlastimil Tyrala, Česká 355
Obec Česká nemá připomínky k předložené žádosti
Předložený návrh není zatím detailně zpracován, ale na rozdíl od minulého návrhu by měl
splňovat vzdálenost od komunikace a polohu inženýrských sítí za silniční obrubou.
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Návrh usnesení č.10/5/2020:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vyjádření stavebního výboru.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 10/5/2020 bylo schváleno.

4. Žádost ze dne 11.6. 2020 o vyjádření k územnímu řízení na stavbu
RVDSL1908_M_B_BOCZ1HR_MET
Žádost podal : INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
Jedná se o umístění rozvaděče z důvodů zkvalitnění služeb na parcelu č. 203 v k.ú. Česká.
Investor CETIN a.s.
Obec Česká nemá připomínky k předložené žádosti
Návrh usnesení č.10/6/2020:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vyjádření stavebního výboru.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 10/6/2020 bylo schváleno.

Finanční výbor:
Ing. Doležal předložil zprávu finančního výboru, která je součástí zápisu jako příloha č. 4.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.10/7/2020:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zprávu finančního výboru.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 10/7/2020 bylo schváleno

Kontrolní výbor: bez zprávy
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Bod č.3
Schválení závěrečného účtu Obce Česká a účetních závěrek Obce Česká a
MŠ Česká za rok 2019
Ing. Doležal, předseda finančního výboru konstatoval, že závěrečný účet byl řádně vyvěšen
od 29.5. 2020 do 15. 6. 2020 (viz příloha č. 6 – Závěrečný účet za rok 2019).
Výsledek hospodaření obce v roce 2019 vykázal zisk ve výši: 5 760 166,76 Kč. Zůstatek na
běžném účtu k 31. 12. 2019 byl 23 760 357,17 Kč. Přezkoumání bylo provedeno nezávislým
auditorem fa. AUDIT - DANĚ s.r.o. v souladu se zákonem 420/2004 Sb. a závěr
z přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření obce Česká za rok 2019 nebyly zjištěny žádné
chyby a nedostatky.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.10/8/2020:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje závěrečný účet za rok 2019, jehož nedílnou
součástí je zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Česká za rok 2019 a to bez výhrad
(příloha č. 7).
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 10/8/2020 bylo schváleno

Schválení účetní závěrky Obce Česká za rok 2019
Předmětem schvalování je účetní závěrka Obce Česká a příspěvkové organizace MŠ Česká za
rok 2019 sestavená k 31.12. 2019. Bylo zjištěno, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Zastupitelstvo
provedlo schválení na základě podkladů dodaných od účetní obce, a to zejména schvalované
účetní závěrky, inventarizační zprávy a zprávy auditora o přezkoumání hospodaření.
Finanční výbor Zastupitelstva obce Česká obdržel v řádném termínu výkazy a zprávy.
Dne 15. 6. 2020 předkládá Finanční výbor Zastupitelstva obce Česká návrh účetní závěrky
Obce Česká za rok 2019. Přílohou tohoto návrhu je Zpráva Finančního výboru ke schválení
účetní závěrky Obce Česká za rok 2019 s tímto závěrem: bylo zjištěno, že schvalovaná účetní
závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky. Zastupitelstvo obce Česká projednalo návrh účetní závěrky Obce Česká za rok
2019. Zastupitelstvo obce Česká nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu
předložených podkladů v souladu s § 4 vyhl. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Zastupitelstvo obce Česká schvaluje účetní
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závěrku Obce Česká za rok 2019. Zároveň zastupitelstvo obce Česká rozhodlo o převedení
výsledku hospodaření za rok 2019 ve výši 5 760 166,76 Kč v roce 2020 na účet 432.
Výsledek hospodaření minulých účetních období. O schválení účetní závěrky Obce Česká
bude vypracován protokol, který bude do 30. 6. 2020 odeslán do Centrálního systému
účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.10/9/2020:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje účetní závěrku za rok 2019 obce Česká (příloha č. 8).
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 10/9/2020 bylo schváleno

Zlepšený hospodářský výsledek
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.10/10/2020:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku za rok
2019 ve výši 5 760 166,76 Kč v roce 2020 na účet 432.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 10/10/2020 bylo schváleno.

Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Česká za rok 2019
Dne 15. 6. 2020 předkládá Finanční výbor Zastupitelstva obce Česká návrh účetní závěrky
mateřské školy Česká za rok 2019.
Přílohou tohoto návrhu je Zpráva finančního výboru ke schválení účetní závěrky Mateřské
školy Česká za rok 2019 s tímto závěrem:
- bylo zjištěno, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Finanční výbor navrhuje následující usnesení zastupitelstva ve věci schvalování účetní
závěrky Mateřské školy Česká za rok 2019:
Zastupitelstvo obce Česká projednalo návrh účetní závěrky Mateřské školy Česká za rok
2019. Zastupitelstvo obce Česká nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu
předložených podkladů v souladu s § 4 vyhl.220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu
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účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Zastupitelstvo obce Česká tímto schvaluje účetní
závěrku Mateřské školy Česká za rok 2019.
Zastupitelstvo obce Česká rozhodlo na svém zasedání dne 15. 6. 2020 o převedení výsledku
hospodaření za rok 2019 ve výši 7 585,34 Kč v roce 2020 do fondu odměn 3 500,- Kč a do
fondu rezervního 4 085,34 Kč.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.10/11/2020:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizace MŠ
Česká (příloha č. 9).
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 10/11/2020 bylo schváleno.

Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.10/12/2020:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje návrh rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
ve výši 7 585,34 Kč za rok 2019 v roce 2020 do fondu odměn 3 500,- Kč a do fondu
rezervního 4 085,34 Kč příspěvkové organizace MŠ Česká .
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 10/12/2020 bylo schváleno.

Bod č.4
Komunitní centrum Česká
- schválení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce
s názvem : „Komunitní centrum Česká “
Zadávací dokumentace je zpracovaná jako podklad pro podání nabídek účastníků zadávacího
řízení v rámci výše uvedené veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky je provedení
stavebních prací podrobně vymezených v Dokumentaci pro stavební povolení a
v Dokumentaci pro změnu stavby před dokončením (dále také „projektová dokumentace“)
vypracované Ing. arch. Davidem Taslerem, ČKA 02 865, Česká 130, 664 31.
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Zadavatel stanovuje maximální přípustnou nabídkovou cenu veřejné zakázky 18 542 572,69
Kč bez DPH, která nesmí být v nabídce účastníka zadávacího řízení překročena.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.10/13/2020:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje koncepci dokumentů zadávacího řízení na výběr
zhotovitele ve veřejné zakázce „Komunitní centrum v České“ v projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012496 „Komunitní centrum v České“ s akceptací eventuálních
připomínek nebo doplnění vzešlých z ex ante kontroly zadávací dokumentace
poskytovatelem dotace na CRR JMK.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 10/13/2020 bylo schváleno.

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.10/14/2020:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele ve
veřejné
zakázce
„Komunitní
centrum
v České“
v projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012496 „Komunitní centrum v České“ na přelomu června a
července 2020.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 10/14/2020 bylo schváleno.

Schválení jmenování 2 osob oprávněných k odšifrování a otevírání podání v projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012496 „Komunitní centrum v České“ v systému Národní
elektronický nástroj (NEN): Proces se provádí online na počítači nebo počítačích, kde je
elektronický podpis jmenovaných osob. Tzn., že obě osoby se musí zaregistrovat v systému
NEN. Návrh : Ing. Stanislav Kopecký, Ing. Jana Chiniová
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.10/15/2020:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, jmenuje Ing. Stanislava Kopeckého a Ing. Janu Chiniovou jako
osoby oprávněné k odšifrování a otevírání podání ve veřejné zakázce „Komunitní centrum
v České“v projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012496 „Komunitní centrum v České“
v systému Národní elektronický nástroj (NEN) .
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 10/15/2020 bylo schváleno.
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Schválení jmenování členů hodnotící komise v uvedeném projektu a stanovení počtu členů
hodnotící komise. Administrátor projektu je Ing. Stanislav Kopecký.
Návrh :
Počet členů hodnotící komise - 5
Jmenování členů hodnotící komise : Ing. Jana Chiniová, Milan Pavelka, Ing. Marek Doležal,
Lenka Mičánková, Pavel Baumann, Jindřich Petlach, Ing. Julie Kamanová
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.10/16/2020:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje 5-členou hodnotící komisi ve veřejné zakázce
„Komunitní centrum v České“ .
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 10/16/2020 bylo schváleno.

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.10/17/2020:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, jmenuje tyto členy hodnotící komise ve veřejné zakázce
„Komunitní centrum v České“: Ing. Jana Chiniová, Milan Pavelka, Ing. Marek Doležal,
Lenka Mičánková, Pavel Baumann, Jindřich Petlach, Ing. Julie Kamanová.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 10/17/2020 bylo schváleno.

- schválení banky pro poskytnutí investičního úvěru a úvěrové smlouvy
Předpokládané rozpočtové náklady, včetně vnitřního vybavení 25 000 000,- Kč vč. DPH
Předpokládaná výše úvěru činí celkem 15 000 000,- Kč na investici s možností bez penále
splatit část úvěru = dotaci MAS Brána Brněnska ( předpokládaná hodnota dotace 5 000 000,Kč ) vyplacenou ex post ( úvěr 15M - splátka z dotace 5M + vlastní zdroje 10M ). Zadavatel
stanovil pro zadání veřejné zakázky hodnotící kritérium ekonomické výhodnosti, přičemž
ekonomickou výhodnost bude zadavatel hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny. Nejnižší
nabídkovou cenou se rozumí nejnižší procentuální hodnota fixní úrokové sazby. Nabízený
úrok z úvěru stanovený procentuální sazbou. Neúrokové náklady celkem v Kč.
Dobu platnosti nabídky požaduje zadavatel do 30.06. 2020.
Byly obeslány banky schválené na zasedání dne 27.4. 2020 tj.:
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Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s., Sberbank CZ, a.s., UniCredit Bank a ČSOB.
Po druhém kole se umístily banky v tomto pořadí :
1. Česká spořitelna
2. Komerční banka
3. UniCredit Group
Pro podpis úvěrové smlouvy byla vybrána Česká spořitelna. Výše fixní úrokové sazby je 0,93
% a neúrokové náklady 0,- Kč.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.10/18/2020:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje Českou spořitelnu a.s. pro poskytnutí investičního
úvěru a pověřuje starostku obce podpisem úvěrové smlouvy.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 10/18/2020 bylo schváleno.

- schválení firem pro zaslání výzvy pro podání nabídek ve veřejné zakázce
„Komunitní centrum v České “
Byly navrženy tyto firmy :
1. Svoboda a syn, s.r.o.
2. Přemysl Veselý
3. Frama, spol.s.r.o.
4. PSK Group,spol.s.r.o.
5. JB Stavební,s.r.o.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.10/19/2020:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje firmy : Svoboda a syn, s.r.o.,Přemysl Veselý,Frama,
spol.s.r.o.,PSK Group,spol.s.r.o.,JB Stavební,s.r.o. pro zaslání výzvy pro podání nabídek ve
veřejné zakázce „Komunitní centrum v České “.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 10/19/2020 bylo schváleno.
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Bod č.5
Schválení nových pravidel při pronájmu obecní sokolovny
Vzhledem k součané situaci s Covid 19 se ZO Česká rozhodlo provádět zvýšenou dezinfekci
všech prostor sokolovny a následně omezit víkendové pronájmy na cca 2 víkendové pronájmy
za měsíc, nejlépe každý druhý víkend. Od 16. 6. 2020 se nebudou provádět rezervace pro
občany bez trvalého pobytu v obci Česká. S účinností od 1. 1. 2021 se obecní sokolovna
v České bude pronajímat pouze pro občany s trvalým pobytem v obci Česká.
Budou aktualizovány smlouvy o pronájmu sokolovny v souvislosti s Covidem.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.10/20/2020:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje nová pravidla pronájmu sokolovny s platností od 16. 6.
2020.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 10/20/2020 bylo schváleno.

Bod č.6
Schválení podání žádosti o dotaci na projekt WiFi4EU
Jedná se o projekt, který podporuje zavádění bezplatného Wi-Fi připojení pro občany a

návštěvníky naší obce. Díky této iniciativě máme možnost požádat o poukázku v hodnotě
15.000 EUR na financování instalace veřejné Wi-Fi sítě.
Registraci jsme již provedli. Pokud obdržíme poukázku v hodnotě 15 000,- EUR, musíme
nechat vypracovat projekt za cca 48 500,- Kč. Peníze v hodnotě 15 000,- EUR by měli stačit
na vybudování zařízení a jejich instalaci. Provoz potom platí obec – předpoklad je 2000,Kč/měsíc. Udržitelnost projektu je 3 roky.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.10/21/2020:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt WiFi4EU.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 10/21/2020 bylo schváleno.
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Bod č.7
Schválení zařazení území obce Česká do území působnosti Místní akční
skupiny Brána Brněnska z.s. , IČ: 22712372 na programové období 2021 2027
Obce Mikroregionu Ponávka jsou součástí území MAS v rámci programového období 2014 –
2020. Protože se připravuje nové programové období 2021 – 2027, je potřeba znovu
projednat zahrnutí území obcí do území některé z Místních akčních skupin. Největším
přínosem je určitě možnost tvorby vlastní strategie rozvoje území a na ní navázané možnosti
čerpat dotace přímo pro území Místní akční skupiny.
Činnost Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.Realizace strategie komunitně vedeného
místního rozvoje https://branabrnenska.cz/sclld-%E2%80%93-dokumenty/. Na období 2021 –
2027 bude MAS ve spolupráci s aktéry z území připravovat aktuální strategii, tak abychom
byli schopni do území zprostředkovat maximum možných prostředků na plánované projekty a
investice.
Prozatím jsme do území zprostředkovali podporu projektů za cca 90 000 000,- Kč
 IROP 59 046 785 Kč v rámci 17 projektů celkem
Ponávka 5 700 000 Kč – obec Česká
Novostavba komunitního centra, jehož plocha hlavního sálu a kluboven, popřípadě
kanceláře činí 274 m2
Návrh usnesení č.10/22/2020:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje zařazení území obce Česká do území působnosti Místní
akční skupiny Brána Brněnska, z.s. , IČ: 22712372 na programové období 2021-2027.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 10/22/2020 bylo schváleno.

Bod č.8
Schválení rozpočtového opatření č. 2/2020
Příjmy:
8100,- Kč – dotace z JMK
Příjem – zvýšení:
8 100,- Kč
Příjmy – celkem: 16 646 600,- Kč

12

Výdaje:
48 500,- Kč
100 000,- Kč
77 500,- Kč
50 000,- Kč
25 000,- Kč

PD na projekt WiFi4EU
výsadba stromů na starých polních cestách
rozšíření mapového portálu obce
vybudování oplocení na hřišti na Nivkách
vybavení knihovny

Výdaje – zvýšení:
301 000,- Kč
Výdaje – celkem: 16 394 200,- Kč
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.10/23/2020:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje rozpočtové opatření č. 2 /2020 (viz. příloha č. 5) a
pověřuje starostku obce provedením rozpočtových opatření v souvislosti s podáním
daňového přiznání za obec v příjmech a výdajích.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 10/23/2020 bylo schváleno.

Bod č.9
Různé
- Obnova staré polní cesty v lokalitě Vrbky
Jedná se o projekt, kterým může každá obec přispět ke zlepšení stavu naší krajiny a přírody.
Tyto bývalé polní cesty se nachází v katastrální mapě snad každé obce, jen byly v době
kolektivizace zemědělství rozorány a zanikly.
V naší obci máme takový případ v lokalitě Vrbky (pozemky p.č. 650/191 a 650/244, viz.
odkazy). Je to úzký pruh obecního pozemku, který se táhne od cesty Pod zahradami, protíná
potok a nakonec se stáčí nahoru směrem k Nádavkám. Existenci této cesty můžeme dodnes
pozorovat na leteckých snímcích. Obnovou této cesty se v žádném případě nemyslí
vybudování zpevněné cesty pro auta či zemědělské stroje. Výsledek by měla být travnatá
pěšina z jedné strany osázená drobnými dřevinami.
Realizace tohoto projektu spočívá v:
- Zaměření pozemku geodetem
- Vytyčení pozemku dřevěnými kůly
- Osázení pozemku liniovou výsadbou stromů či keřů
Navázali jsme spojení s Bc. Ing. Janou Deutscherovou s oddělení péče o přírodu a krajinu,
agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.
Je potřeba začít jednat se současnými uživateli pozemků. Pozemky jsou v LPIS (zemědělské
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dotace) začleněny do bloků, na kterých hospodaří Herbastar, spol. s.r.o. (Moravské Knínice,
Vinohradská 246) a Agrostyl s.r.o. (Kuřim, Zámecká 959/9). Dále je potřeba zjistit ochranná
pásma inženýrských sítí.
Z dotačních titulů: aktuálně výzva POPFK - lze hradit materiál a práci (stromy, keře,
zatravnění), nelze hradit projekt a zaměření pozemků. Nebo lze využít některé grantové
podpory - např. Nadace Partnerství - Výsadba stromů (akce musí proběhnou komunitně).
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.10/24/2020:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje zahájení jednání se současnými uživateli pozemků p.č.
650/191 a 650/244
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 10/24/2020 bylo schváleno.

- řešení dopravní situace na vymezeném úseku komunikace II/6401
V rámci Mikroregionu Ponávka bylo jednáno se starostou Kuřimi ohledně umístění měřičů
rychlosti v obci. Město Kuřim již má zřízenou městskou policii, ale zatím v malém počtu
strážníků. Jsou připraveni s námi spolupracovat. Bylo dohodnuto, že si obec nechá na podzim
vypracovat studii dopravní zátěže a následně se vyvolá jednání s PČR republiky a
projektantem ohledně možnosti umístění měřičů.
- Možnost zapůjčení radarů na měření rychlosti od města Kuřimi
Město Kuřim pořídilo radar ma měření rychlosti. Je domluveno, že nám radar zapůjčí. Výstup
z měření by měl být počet projíždějících aut v obou směrech, rychlost a typ vozidla. Bylo
dohodnuto, že na 1 týden se radar umístí v lokalitě Nádavky a druhý týden na ulici Hlavní u č.
p. 110.
Na podzim se měření zopakuje, výsledky se porovnají a přizve se projektant a dopravní
policie ČR a dohodne se případné vhodné umístění radarů.

- MŠ Česká
Nástup paní ředitelky ve školním roce 2020/2021
Paní ředitelka Mgr. Strnadelová oznámila emailem dne 16. 3. 2020, že se rozhodla prodloužit
si rodičovskou dovolenou o rok a tudíž v září 2020 na místo ředitelky MŠ Česká prozatím
nastupovat nebude.
Dále bylo postupováno v souladu se zákonem, a protože zaměstnavatelem pedagogických
zaměstnanců je škola jako právnická osoba a ředitel školy, jakožto statutární orgán školy, je
orgánem, který zaměstnavatele zastupuje, byla vyzvána, aby žádost o prodloužení RD, která
se za této situace řeší jako neplacené volno, požádala svoji zástupkyni – paní Lenku
Kohoutkovou.
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V době dlouhodobé nepřítomnosti ředitele zastupuje stálý zástupce ředitele školy, který
přebírá veškerou jeho pravomoc, včetně pravomoci rozhodovací v oblasti státní správy
(§ 165 školského zákona).
O prodloužení rodičovské dovolené zaměstnanec (ředitelka školy) písemně zažádá u
svého zaměstnavatele, za kterého, jak z výše uvedeného plyne, momentálně jedná stálý
zástupce ředitele školy.
Paní ředitelka MŠ byla jmenovaná od 1. 3. 2016 - funkční období 6 let, tj. do 1. 3. 2022. Dne
24. 8. 2017 nastoupila na MD a RD. Nástup zpět by měl být nejpozději do 3 let věku dítěte,
tzn. do 24. 9.2020. V případě prodloužení mateřské dovolené - roční neplacené volno se
jedná o období do 24. 9. 2021. Zřizovatel tak může v období od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021
vyhlásit konkurz, ale stále to znamená, že původní ředitelka bude ředitelkou MŠ i po návratu
z prodloužené MD (resp. neplaceného volna), a to do 1. 3. 2022.
Dle dopisu ze dne 2.6.2020 paní ředitelka sdělila, že je připravena ihned po skončení RD, tedy
dne 25.9.2020 nastoupit do práce a že nesouhlasí s návrhem čerpání neplaceného volna po
skončení RD. Dále píše, že je připravena jednat, o čem ale nesdělila a telefon nebere.
Před zahájením zasedání přišla sms, že její termín nástupu je 25.9. 2020. Z výše uvedeného
tedy vyplývá, že paní ředitelka Strnadelová k tomuto datu nastoupí a takto to bude oznámeno
i její zástupkyni paní Lence Kohoutkové.
Šablony III
MŠ Česká se od 1. 9. 2018 zapojila do dotačního programu Šablony II. hrazeného z fondů
EU. MŠ využila především možnosti posílení personální podpory, nejprve speciálního
pedagoga, poté školního asistenta.
Projekt měl být ukončen k 31. 8. 2020, z důvodu koronaviru zažádáno o změnu, prodloužení
do 31. 10. 2020.
Po ukončení Šablony II je možné navázat na pokračování programu Šablony III., žádosti lze
podávat až do 29. 6. 2021.
Lze je využít opět na personální podporu např. na asistenta, chůvu, speciálního nebo
sociálního pedagoga…je to ale omezeno finančně, takže teroreticky by z toho šel zaplatit
úvazek 0,3 na 18 měsíců.
Dále bylo schváleno povolení vyjímky z počtu dětí na 26 a prázdninový provoz ve dnech 1.7.
– 10.7.2020 od 7.00 – 15.00 hod. Rodičům byl nabídnut prodloužený prázdninový provoz až
do 24.7.2020, ale z důvodu nízkého zájmu se neuskuteční.
Návrh usnesení č.10/25/2020:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje, aby se MŠ Česká zapojila do programu Šablony III.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 10/25/2020 bylo schváleno.

- Žádost občanů o oplocení hřiště v lokalitě Nivky
Dne 8.6. 2020 přišla na obec žádost od občanů z lokality Nivky a Nádavky o oplocení
dětského hřiště v jejich lokalitě.
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Po konzultaci na SÚ Kuřim je nutno požádat stavební úřad vydání o územního souhlasu, ke
kterému je nutno doložit souhlas majitele sousedního pozemku a vyjádření o existenci sítí od:
E.ON, CETIN, GridServices a BVK – abychom se nedotkli jejich sítě nebo ochranného
pásma .
Pokud nezískáme souhlas majitele sousedního pozemku, museli bychom nechat vypracovat
projekt na územní rozhodnutí.
Nabídky na oplocení máme, zastupitelstvo vybralo variantu od zámečnictví Jaroslava Křížová
z poplastovaného čtyřhranného pletiva za nabídnutou cenu 43 700,- Kč. Cena se bude
upřesňovat až po získání patřičného povolení a přesného zaměření umístění plotu.

Kulturně - sportovní akce:
20.6. 2020 – Sběr kovového odpadu
29.8. 2020 – Den Ponávky
30.8. 2020 – Poutní stezka
5.9. 2020 – Olympon

Bod č.10
Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18.15 hod.
Poděkovala přítomným zastupitelům za účast a se všemi se rozloučila.

Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Prezenční listina členů Zastupitelstva obce Česká
Prezenční listina příchozích občanů
Zpráva stavebního výboru
Zpráva finančního výboru
Rozpočtové opatření č. 2/2020
Závěrečný účet za rok 2019
Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Česká za rok 2019
Účetní závěrka za rok 2019 Obce Česká
Účetní závěrka za rok 2019 příspěvkové organizace MŠ Česká

V České dne 19. 6. 2020
Zapsala: p. Mičánková …………………………………..
Starostka obce: Ing. Chiniová …………………………...
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Ověřovatelé zápisu:
Ing. Doležal:…………………………………………………
P. Baumann:..……………………………………………………
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