Zápis č. 11/2015
o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká,
konaného dne 7. prosince 2015 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.
__________________________________________________________________________
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále jen ,,zastupitelstvo“) zahájila starostka
Ing.Jana Chiniová (dále jen ,,předsedající“) v 18.02 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 27. 11. 2015 do 7. 12. 2015. 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 (Ing. Chalupníková a Ing. Klimša –
omluveni), 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. 11/2015
Návrhy na ověřovatele zápisu: p. Pavelka a p.Petlach
Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení č.11/1/2015:
Zastupitelstvo obce Česká určuje ověřovateli zápisu p. Pavelku a p. Petlacha.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti – 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.11/1/2015 bylo schváleno.

Bod č.2
Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu.
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Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení č.11/2/2015:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje následující program zasedání:
Program 11. zasedání Zastupitelstva obce Česká
Navržený
program:

1) Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č.11/2015.
2) Schválení rozpočtu na rok 2016
- schválení rozpočtu MŠ Česká
- schválení odpisového plánu MŠ Česká
- schválení rozpočtu na rok 2016 Svazku obcí Ponávka
3) Schválení rozpočtového opatření č. 10 /2015
4) Poplatky na rok 2016
- Schválení přílohy č. 4 OZV 1/2015
- Schválení OZV č. 2/2015
- Schválení dodatku č. 40 s BVK
5) Schválení inventarizační komise
6) Schválení OZV č.1/2015 o regulaci a provozování loterií a jiných
podobných her
7) Schválení uzavření nových smluv
- Schválení dodatku č. 15 s firmou AVE komunální služby a.s.
8) Různé
- Dotace na hřiště u MŠ Česká
- Plánované inv. akce obce Česká
- kulturně-sportovní akce do konce roku
INFORMACE
- Přeparcelace pozemků v lokalitě Z4 a souhlasné stanovisko odboru
ŽP v Kuřimi O zásahu do krajinného rázu
- Posouzení podmínek výstavby stavebníkem navrhovaného záměru
výstavby obytného souboru na pozemku p.č. 245/4 v k.ú. Česká
- PROVOZ SAUNY – schválení ceníku
9) 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.11/2/2015 bylo schváleno.

Bod č.3
Schválení rozpočtu na rok 2016
Ing. Chiniová – starostka obce seznámila přítomné s rozpočtem obce na rok 2016.
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Rozpočet Mateřské školy Česká
Ředitelka MŠ Česká předložila návrh rozpočtu na rok 2016 (příloha č. 3 tohoto zápisu) ve
výši 775.000,- Kč.
Celkový rozpočet MŠ Česká je 775.000,- Kč.
Zastupitelstvo se rozhodlo, že v roce 2016 již nebude platit předškolní vzdělávání externího
pracovníka ve školce. Pokud se rodiče dohodnou, mohou si pro své děti zaplatit nadstandartní
předškolní vzdělávání formou kroužku.
Ing. Kamanová: „Rodiče chtěli i nadále předškolní přípravu ve školce pro děti a počítali
s hrazením z rozpočtu obce. Jelikož se zastupitelstvo nedohodlo, budou si kroužek hradit
rodiče dětí.“
p. Valentová: „Já jsem z rodičů, kterým se příprava líbí a byla bych ráda, kdyby se podařilo
ještě financovat kroužek z obce.“
Ing. Chiniová: „Původně jsme se domlouvali na tom, aby předškolní vzdělávání připravilo
děti k zápisu na základní školu. Zápisy začínají v lednu, v Lelekovicích 26. 1. 2016.“
p. Vlasáková: „Proč nebyly třídní schůzky ve školce? Myslíme si, že předškolní příprava dětí
ve školce je nedostatečná. Letos je 18 předškoláků což je oproti loňskému roku o 8 více. Pani
ředitelka nepracuje tak, jak by měla a paní učitelka Dáša to sama nezvládne.“
p. Pavelka: „Obec zaplatila pedagoga na přípravu dětí k zápisu, což je do konce roku. Pokud
rodiče chtějí kroužek i dál, tak může být v prostorách školky, ale platit si ho budou sami. Dle
mého názoru je to již nadstandardní příprava dětí nad rámec školního vzdělávacího programu
a i v tomto smyslu se vyjádřila Česká školní inspekce a proto pokračování je již na rodičích.“
Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.11/3/2015:
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 775.000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.11/3/2015 bylo schváleno.

Schválení odpisového plánu MŠ Česká na rok 2016
Odpisy nové budovy MŠ Česká – ročně:
80.040,- Kč
Odpisy herní sestavy UNI IV nízká – ročně: 11.376,- Kč
Odpisy skladu nářadí – ročně:
10.620,- Kč
Celkem
102.036,- Kč
(Viz příloha č. 4 tohoto zápisu).
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.11/4/2015:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje odpisový plán MŚ Česká na rok 2016.
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Výsledek hlasování: pro - 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.3/4/2014 bylo schváleno.

Rozpočet obce Česká na rok 2016
Návrh rozpočtu byl vyvěšen od 19.11.2015 do 7.12.2015
Schválený rozpočet – závaznými ukazateli jsou v příjmech paragrafy, v daňových
příjmech položky, ve výdajích paragrafy.
Schvalovaný rozpočet nesouhlasí s návrhem rozpočtu.
Změny :
3111 5331
navýšení rozpočtu MŠ Česká
35 000,- Kč
3412 5011
plat na celý rok na sokolovnu
114 300,- Kč
5031
plat - sociální pojištění
28 400,- Kč
5032
plat - zdravotní pojištění
10 300,- Kč
3412 5169
sokolovna - ostraha + ener. štítek
15 000,- Kč
Celkem navýšení: 203 000,- Kč
Ve výdajových položkách jsou uvedeny předpokládané výdaje na provoz obce.
Zatím jsou známé předpokládané výdaje na závazek financování přestupního uzlu ČD Česká Lelekovice
Příjmy celkem:
Výdaje - navýšení:
Výdaje - celkem:

10 373 600,- Kč
203 000,- Kč
8 271 900,- Kč

Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.11/5/2015:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje rozpočet obce Česká na rok 2016, který je součástí
zápisu jako příloha č. 5. 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 30 000,- Kč v závazných ukazatelích za
kalendářní měsíc roku 2016.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.11/5/2015 bylo schváleno.

Schválení rozpočtu svazku obcí Ponávka na rok 2016
Ing. Chiniová seznámila přítomné s rozpočtem svazku obcí Ponávka na rok 2016, který je
vyrovnaný a vyzvala přítomné o vyjádření se k tomuto bodu. Rozpočet je součástí přílohy č…
(viz příloha č. 6 – Rozpočet svazku obcí Ponávka na rok 2016).
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Příjmy: 107 500,- Kč
Výdaje: 107 500,- Kč
Vzhledem k tomu, že JMK ani v loňském roce nevyhlásil dotační titul pro mikroregiony,
nefinancuje Mikroregion Ponávka žádný mobiliář, ale organizuje turisticko- společenský
„Den Ponávky“ a vánoční koncert.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.11/6/2015:
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
2016, který je součástí zápisu jako příloha č. 6.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.11/6/2015 bylo schváleno.

Bod č.4
Rozpočtové opatření č. 10/2015
Starostka obce Ing. Chiniová seznámila zastupitele a všechny přítomné s rozpočtovým opatřením č.
10/2015 (viz příloha č. 7 - Rozpočtové opatření č. 10/2015).
Výdaje:
29 000,- Kč zálohování dat na OÚ
Výdaje – zvýšení:

29 000,- Kč

Výdaje – celkem:

16 485 600 ,- Kč

Příjmy :

10 349 300,- Kč

Předsedající vyzvala přítomné o vyjádření se k projednávanému bodu. Nikdo nevznesl připomínku, a
proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.11/7/2015
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2015, které je přílohou č. 7
tohoto zápisu a pověřuje starostku prováděním rozpočtových opatření do konce roku 2015.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.11/7/2015 bylo schváleno.
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Bod č.5
Poplatky na rok 2016
Předsedající informovala přítomné, že výše poplatků za TKO se spočítala dle nákladů za rok 2014 a
pro následující rok se nebude měnit poplatek za svoz TKO - zůstává 500,- dle platné vyhlášky
č.1/2012 – Příloha č.4 ( viz příloha č. 8 tohoto zápisu - Příloha č.4 k OZV č.1/2012)
Poplatky za TKO: 500,-Kč/ osobu

Příloha č. 4 k OZV č. 1/2012:
Jedná se o stanovení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2015.
Náklady dle přílohy č. 3 k OZV č. 1/2012 : 627 472,70 Kč
Počet poplatníků k 1.1.2014: 1085
Náklady na jednoho poplatníka 578,31 Kč. Obec tedy doplácí na jednoho poplatníka 78,31 Kč.
Ing. Nekudová: „Hnědé kontejnery již v příštím roce nebudou?“
P. Mičánková: „Hnědé kontejnery na bioodpad byly v listopadu odvezeny a v dubnu příštího roku
budou opět navezeny.“

Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.11/8/2015
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje přílohu č. 4 k OZV č. 1/2012, která je
součástí tohoto zápisu jako příloha č. 8.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.11/8/2015 bylo schváleno.

Obecně závazná vyhláška 2/2015, kterou se mění a doplňuje vyhláška
č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Dne 14. října 2015 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 266/2015 Sb., kterým se mění zákon č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který s účinností od 1. ledna 2016
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do praxe zavede několik podstatných změn, souvisejících s problematikou tzv. poplatkových obecně
závazných vyhlášek.
Zásadní změnu přináší možnost vyměření všech místních poplatků (s největším dopadem zejména u
místního poplatku za svoz komunálního odpadu) u nezletilých osob. Dle platné právní úpravy platí, že
v případě, kdy je poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za
zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce
má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník. Obecní úřad může vyměřit poplatek
jednomu z nich. S účinností od 1. ledna 2016 již nebude možné vyměřit poplatek poplatníkovi, který
je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve
svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění. Vznikne-li takové osobě nedoplatek
na poplatku, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto
opatrovníka, přičemž zákonný zástupce nebo opatrovník mají stejné procesní postavení jako poplatník.
Změna se týká článku 8 – odpovědnost za zaplacení poplatku.

Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.11/9/2015
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje OZV č. 2/2015, která je součástí tohoto
zápisu jako příloha č. 10.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.11/9/2015 bylo schváleno.

Kabelová televize: 400,- Kč
Poplatek ze psů:

150,- Kč/pes

Vodné je 30,31 Kč/m3, stočné 36,59 Kč/m3, celkem 66,90 Kč bez DPH. DPH bude připočtena podle
platných předpisů. Jedná se o meziroční navýšení o 3,3 %.
Nájemné pro rok 2016 navrhuje BVK ve výši 820 000,- Kč, z toho 440 000,- Kč nájemné za
vodárenskou infrastrukturu a 380 000,- za kanalizační infrastrukturu.
Návrh tarifů na rok 2016 od BVK je součástí dopisu ze dne 10. 11. 2015, který je i součástí tohoto
zápisu jako příloha č. 11 (viz příloha č.11 - Dopis ze dne 10. 11. 2015 z BVK - návrh tarifů).

Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.11/10/2015
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 2016 .

Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.11/10/2015 bylo schváleno.
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Dodatek č.40 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
V dodatku č. 40 je dohoda o cenách - vodné je 30,31 Kč/m3, stočné 36,59 Kč/m3, celkem 66,90 Kč
bez DPH. DPH bude připočtena podle platných předpisů.
Dále nájemné pro rok 2016 navrhuje BVK ve výši 820 000,- Kč, zvýšení o 20 000,- Kč,z toho
440 000,- Kč nájemné za vodárenskou infrastrukturu a 380 000,- za kanalizační infrastrukturu.
Nájemné je splatné v měsíčních splátkách 68 000,- Kč- bez DPH vždy k 15. dni běžného měsíce.
Nájemné za prosinec činí 72 000,- Kč bez DPH.
Úplata za zajišťování majetkové a provozní evidence zpracovávané za rok 2015 činí 5 000,- Kč - cena
je bez DPH.
Ceny a nájemné dle tohoto dodatku nabývají účinnosti dnem 1.1.2016.

Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.11/11/2015
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dodatek č. 40 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 – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.11/11/2015 bylo schváleno.

Bod č.6
Schválení inventarizační komise
Inventarizační komise pro rok 2015 je navržena v tomto složení:
Inventarizační komise: předseda: p.Mičánková, členové: p. Šlachtová, p. Prokešová

Nikdo nevznesl další připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.11/12/2015:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje složení inventarizační komise pro2015.

Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.11/12/2015 bylo schváleno.
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Bod č.7
OZV č.1/2015 o regulaci a provozování loterií a jiných podobných her
Na celém území obce Česká se zakazuje provozování:
a) sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) zákona o loteriích;
loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích

Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.11/13/2015:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje OZV č. 1/2015 o regulaci a provozování loterií a jiných
podobných her která je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 9.

Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.11/13/2015 bylo schváleno.

Bod č.8
Schválení uzavření nových smluv
Dodatek č. 15 s firmou AVE komunální služby a.s.
Jedná o změnu firmy na svoz odpadů v obci Česká, ostatní věci zůstávají stejné, platby se upravily dle
platné legislativy.

Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.11/14/2015
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dodatek č. 15 ke smlouvě o poskytování komplexních služeb
v odpadovém hospodářství s firmou AVE komunální služby a.s.

Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.11/14/2015 bylo schváleno.

Bod č.9
Různé
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Dotace na hřiště při MŠ Česká
V příštím roce bude vyhlášena opět výzva z POV – MMR na dotace hřišť u škol a školek –
předpoklad dotace až 70 %, max. 400 000,- Kč.
Projekt na hřiště z loňského roku - 693 234,- Kč
Předpokládaná dotace
- 400 000,- Kč
Výdaje obce
- 293 000,- Kč
K tomu nutno započítat cenu za vypracování žádosti a úhradu finálního zpracování
strategického rozvojového dokumentu obce ( dle platných pravidel a legislativy).
Na poradě jsme se domluvili, že zjistíme, jaká je možnost dát některé prvky do školky a
některé k Amébě. Podařilo se sehnat člověka, který v loňském roce sehnal jedné z obcí
dotace. Ve středu se s ním uskuteční schůzka, kde se dozvíme podrobnosti.
Plánované investiční akce obce Česká
-

Dofinancování přestupního uzlu ČD Lelekovice – Česká 1,5 mil.
Rekonstrukce NN – EON
V rámci této akce pro obec Česká vyvstala investice rekonstrukce VO
(předpokládané náklady 2 mil. )
V trase rekonstrukce budou vyměněna sloupy VO, zrušena kabelová televize a rozhlas

Možné investiční akce obce Česká
-

-

Bezdrátový rozhlas – pokud se zastupitelstvo rozhodne o zavedení (předpokládaná
investice 0,5 mil.) pro celou obec. V nových lokalitách a v ulici Nová rozhlas již není,
obec informuje občany prostřednictvím SMS, www stránek, facebooku a občasníku.
Vánoční výzdoba na nových sloupech VO
Výstavba garáže za OÚ Česká – 1,2 mil. – projekt na SP
Rekonstrukce staré budovy MŠ Česká
Hřiště u Améby
Bezpečnostní prvky v lokalitě bau 32 a na ul. Nádavky III

Další plánované akce obce Česká
-

Obec Česká podporuje trasu budoucí komunikace R43 v tzv. stopě „německé
dálnice“
Návrh na vypracování knihy o obci Česká
Měření rychlosti v lokalitě Bau 32 – výstavba bezpečnostních prvků
Posouzení stanovení dopravního značení – vyznačení parkovacího stání v ulici
Nádavky III
Vypracování názvu ulic v obci Česká – s doplněním adresy občanů s názvem ulic
s číslem evidenčním ( PŘI VÝMĚNĚ DOKLADŮ)

p. Šiborová: „Opraví se cesta Úvoz směrem ke školce? Jsou zde již velké výmoly.“
Ing. Chiniová: „Bude se jednat opět jen na vysypání štěrkem.“
-

Informace o výstavbě na konci obce směrem na Brno, Obec Česká nesouhlasila
s přeparcelací pozemků, majitelé se odvolali ke kraji a ten jim vše povolil.
V současnosti jsou pozemky přeparcelovány a oploceny a využití je z orné půdy
změněno na zahrada
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p. Bergerová: „Jak to vypadá s pozemky před bytovkou č.p.300?“
Ing. Chiniová: „Jsem v jednání s p. Křivánkem. Dávali jsme to dohromady a čekám na
vypracování geometrického plánu.“

INFORMACE
-

-

-

Přeparcelace pozemků v lokalitě Z4 a souhlasné stanovisko odboru ŽP v Kuřimi
O zásahu do krajinného rázu – další problém s přeparcelací pozemků nad
bytovkou č. p. 116 dle Územního plánu obce Česká v lokalitě Z4 – obec Česká
nesouhlasí s přeparcelací a toto stanovisko zašle na SÚ do Kuřimi.
Posouzení podmínek výstavby stavebníkem navrhovaného záměru výstavby
obytného souboru na pozemku p.č. 245/4 v k.ú. Česká. Jedná se o zahradu v ulici
K lomu. Stavebník zde chce postavit dva domy, my trváme na jednom. Obec
Česká si nechala zpracovat posouzení podmínek výstavby na daném pozemku
advokátní kanceláří Fiala, Tejkal a partneři, jako další podklad pro vyjádření
svého rozhodnutí k předložené dokumentaci : „ Obytný soubor Česká “. Toto
posouzení potvrdilo správnost předešlých vyjádření a stanovisek obce a
rozhodnutí o vhodnosti pozemku pro stavbu pouze 1 RD nebylo změněno, a i
nadále platí usnesení č. 9/4/2015 ze dne 26.10.2015, kterým ZO Česká neschválilo
smlouvu o právu umístit a provést stavbu na pozemku p.č. 238/1 v k.ú. Česká.
PROVOZ SAUNY – schválení ceníku

Návrh na cenu provozu sauny pro 8 až 10 lidí - 500,- Kč/hod.
Návrh usnesení č.11/15/2015
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje ceník provozu sauny v sokolovně – 500,- Kč/hod.

Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.11/16/2015 bylo schváleno.

Kulturně - sportovní akce
11. 12. 2015 19. 12. 2015 21. 12. 2015 26. 12. 2015 27. 12. 2015 -

Předvánoční posezení seniorů v sokolovně
Starostův pohár v malé kopané
koncert Ponávky – Česká mše vánoční v kostele na Vranově
Vánoční turnaj ve florbale v sokolovně
Vánoční turnaj ve stolním tenise v sokolovně je přesunut na 20. 12. 2015

Připravované akce v roce 2016
15. 1. 2016 - Obecní ples
29. 1. 2016 - Myslivecký ples
6. 2. 2016 - Ostatky
20. 2. 2016 - Country bál
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19. 3. 2016 - Maškarní bál pro děti

Bod č.10
Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19.15 hod.
Poděkovala přítomným za účast, popřála všem příjemné prožití svátku vánočních a hodně zdraví do
nového roku, se všemi se rozloučila a otevřela prostor pro diskuzi občanů.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina členů Zastupitelstva obce Česká
2) Prezenční listina příchozích občanů
3) Rozpočet MŠ Česká
4) Odpisový plán MŠ Česká
5) Rozpočet obce Česká na rok 2016
6) Rozpočet svazku obcí Ponávka na rok 2016
7) Rozpočtové opatření č.10/2015
8) Příloha č. 4 k OZV č. 1/2012
9) OZV č. 1/2015
10) OZV č. 2/2015
11) Dopis ze dne10.11.2015 z BVK – návrh tarifů

V České dne 16. 12. 2015

Zapsala: p. Mičánková …………………………………..
Starostka obce: Ing. Chiniová …………………………...

Ověřovatelé zápisu:
p. Pavelka: …………………………………………………………………………
p. Petlach:.……………………………………………………………………….

Vyvěšeno:
Sňato:
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