Zápis č. 11/2020
o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká,
konaného dne 31.8. 2020 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 18.00 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 21. 8. 2020 do 31. 8. 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 (Ing. Kamanová a p. Baumann –
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. 11/2020
Návrhy na ověřovatele zápisu : p. Petlach a p. Pavelka
Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení č.11/1/2020:
Zastupitelstvo obce Česká určuje ověřovateli zápisu p. Petlacha a p. Pavelku.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti – 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.11/1/2020 bylo schváleno.

Schválení programu 11. veřejného zasedání
Starostka obce seznámila přítomné s doplněným programem zasedání
Návrh usnesení č.11/2/2020:
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Zastupitelstvo obce Česká schvaluje následující program zasedání:
Program 11. zasedání Zastupitelstva obce Česká
Navržený
program:

1) Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 11/2020
2) Zprávy jednotlivých výborů
3) Schválení závěrečného účtu svazku obcí Ponávka a účetní závěrky za
rok 2019
4) Komunitní centrum Česká
- Schválení smlouvy na AD, TDI a BOZP
- Informace hodnotící komise
5) Schválení uzavření nových smluv
- Smlouva o věcném břemeni na akci „Česká, Hlavní, rek. NN “
6) Schválení smlouvy se zhotovitelem na opravu hřiště u kapličky
7) Schválení rozpočtového opatření č. 3/2020
8) Různé
- Petice za schválení I.aktualizace Zásad územního rozvoje JMK
- plánované akce
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. 11/2/2020 bylo schváleno.

Bod č.2
Zprávy jednotlivých výborů
Stavební výbor:
1. Žádost o vyjádření ze dne 3. 8. 2020 ke stavební úpravě, přístavbě a půdní vestavbě
RD Jana a Lucie Cagašových č.p. 115 na p.č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.č. 304
a 661/36 (ostatní plocha) v k.ú. Česká.
Žádost podal : Ing. Ivan Zbořil, Vedlejší 8, Brno

Obec Česká souhlasí s navrhovanou přestavbou RD.
Pro realizaci Vámi navrhované přístavby je nutný souhlas majitelů sousedních pozemků.
- návrh usnesení stavebního výboru – schválit v tomto znění
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování
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Návrh usnesení č.11/3/2020:
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. 11/3/2020 bylo schváleno.

2. Žádost o vyjádření k projektu pro stavební povolení ze dne 26. 8. 2020 k stavební
úpravě venkovského rodinného domu č.p. 9 na p.č. 346 v k.ú. Česká.
Žádost podal : Tomáš Saul, Česká č.p. 2, 664 31
Předložený projekt řeší stavební úpravy venkovského rodinného domu. Jedná se o původní
venkovský statek situovaný v řadové uliční zástavbě. Stavební úpravy představují zásadní
rekonstrukci spojovacího hospodářského krčku mezi domem a stodolou. Většina nosných stěn
této části objektu bude postavena nově a to včetně stropu a obytného podkroví. Přestavbou
vzniknou dvě samostatné bytové jednotky.
Obec Česká nemá připomínek k výše uvedené stavbě.
- návrh usnesení stavebního výboru – schválit v tomto znění
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování

Návrh usnesení č.11/4/2020:
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. 11/4/2020 bylo schváleno.

Finanční výbor: bez zprávy
Kontrolní výbor: bez zprávy

Bod č.3
Schválení závěrečného účtu svazku obcí Ponávka a účetní závěrky za rok
2019
Svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov – Ponávka musí dle zákona o obcích předkládat
zastupitelstvům jednotlivých obcí Zprávu o výsledku hospodaření svazku a závěrečný účet
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svazku. Audit prováděla auditorská, účetní a poradenská firma BDO Prima CA, s.r.o.
s výsledkem: „V účetnictví svazku obcí nebyly zjištěny žádné nedostatky“.
Výdaje v roce 2019 po provedení všech rozpočtových opatření činily 128 220,48 Kč, příjmy
90 0016,52 Kč. Financování celkem - 24 096,04 Kč.
Dokumenty byly schváleny orgánem svazku 29. 6. 2020.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.11/5/2020:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů bere na vědomí celoroční hospodaření svazku obcí,
závěrečný účet svazku obcí za rok 2019 a zprávu nezávislého auditora o přezkoumání
hospodaření svazku obcí „Ponávka“ s výsledkem - bez výhrad. Orgánem svazku schváleno
29. 6. 2020.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 11/5/2020 bylo schváleno.

Bod č.4
Komunitní centrum Česká
- schválení smlouvy na TDI
ZO Česká vybralo na funkci TDI Ing. Radomíra Hoška za dohodnutou cenu 248 000,- Kč bez
DPH.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.11/6/2020:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření příkazní smlouvy na TDI na stavbu
„Komunitní centrum v České “ s Ing. Radomítem Hoškem za cenu 248 000,- Kč bez DPH a
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 11/6/2020 bylo schváleno.

- schválení smlouvy na AD
AD bude vykonávat zpracovatel projektu Ing.arch. David Tasler za dohodnutou cenu 605,Kč/hod.
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Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.11/7/2020:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření smlouvy na AD na stavbu „Komunitní
centrum v České “ s Ing. arch. Davidem Taslerem za cenu 605,- Kč/hod.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 11/7/2020 bylo schváleno.

- schválení smlouvy s koordinátorem BOZP
ZO Česká vybralo na funkci koordinátora BOZP Ing. Františka Paráka za dohodnutou cenu
58 000,- Kč bez DPH.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.11/8/2020:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření příkazní smlouvy na koordinátora BOZP na
stavbu „Komunitní centrum v České “ s Ing. Františkem Parákem za cenu 58 000,- Kč bez
DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 11/8/2020 bylo schváleno.

- Informace z hodnotící komise
V současné době probíhá posuzování nabídky první v pořadí. Předpoklad schválení se
zhotovitelem je v průběhu září.

Bod č.5
Schválení uzavření nových smluv
- schválení smlouvy o věcném břemeni na akci „Česká, Hlavní, rek. NN č. BM014330050991/001
Smlouva o uzavření smlouvy o věcném břemeni č. BM-014330050991/001
Byla dokončena stavba s názvem: „Česká, Hlavní,sm. NN, “. V souladu s podmínkami
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040007856/002 uzavřené dne 12.
12. 2017 se nyní schvaluje smlouva o věcném břemeni na tuto stavbu. Jedná se o umístění
zemního kabelového vedení, kabelové skříně NN do pozemku p.č. 34, v k.ú. Česká. Věcné
břemeno se sjednává ve výši 2 000,- Kč bez DPH.
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Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.11/9/2020:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje smlouvy o věcném břemeni č. BM014330050991/001 za jednorázovou úplatu ve výši 2 000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 11/9/2020 bylo schváleno.

Bod č.6
Schválení smlouvy se zhotovitelem na opravu „Víceúčelového hřiště u
kapličky “
Dle zpávy o hodnocení a posouzení nabídek je vybrána firma Unipark s.r.o., za nabídkovou
cenu 541 535,84 Kč včetně DPH.
Dotace z MMR 437 290,- Kč bude zřejmě krácena.
Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.11/10/2020:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření í smlouvy na opravu „Víceúčelového hřiště u
kapličky “ s firmou Unipark s.r.o za cenu 541 535,84,- Kč včetně DPH a pověřuje starostku
obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 11/10/2020 bylo schváleno.

Bod č.7
Schválení rozpočtového opatření č. 3/2020
Příjmy:
31 000,- Kč
10 900,- Kč
35 000,- Kč
437 300,- Kč
1 268 800,- Kč

dotace z JMK
daň z příjjmu z práv. osob
odpady – poplatky
dotace z MMR na hřiště u kapličky
program covid pro obce
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Příjem – zvýšení:
1 783 000,- Kč
Příjmy – celkem: 18 429 600,- Kč

Výdaje:
541 600,- Kč oprava hřiště u kapličky
100 000,- kč oprava plotu na hřišti u kapličky
Výdaje – zvýšení:
641 600,- Kč
Výdaje – celkem: 17 035 800,- Kč
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.11/11/2020:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje rozpočtové opatření č. 3 /2020 (viz. příloha č.4 )
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 11/11/2020 bylo schváleno.

Bod č.8
Různé
- petice za schválení 1. aktualizace Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje
Dne 16. září 2020 by mělo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválit návrh 1. aktualizace
Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. V návrhu je řešeno mj. trasování dálnice D43
a souvisejícího obchvatu města Kuřim, jejichž podoba je důležitá rovněž pro obec Českou.
Návrh předkládá zastupitelům JM kraje ke schválení dálnici D43 v tzv. historické stopě s
jižním obchvatem Kuřimi, označenou jako varianta S10 (Příloha č. 1). Pro naši obec by bylo
výhodné, aby Zastupitelstvo Jihomoravského kraje návrh schválilo tak, jak je předkládán.
K dispozici je i Petice za schválení I. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského
kraje tak, jak je navržena (tedy ve variantě S 10 v historické stopě a s jižním obchvatem
Kuřimi). Tuto variantu již v minulosti zastupitelstvo Obce Česká podpořilo jako nejvhodnější.
Petice zároveň žádá Zastupitelstvo JmK, aby v maximální míře podpořilo co nejrychlejší
přípravu a co nejdřívější realizaci stavby.
Návrh usnesení č.11/12/2020:
Zastupitelstvo obce Česká souhlasí s návrhem trasování komunikace D43 a obchvatu města
Kuřim ve variantě S10 podle Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém
území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno a žádá Zastupitelstvo Jihomoravského
kraje, aby tento návrh, který je součástí návrhu 1. aktualizace Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje, schválilo tak, jak je předkládán.
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Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 11/12/2020 bylo schváleno

- MŠ Česká
Nástup paní ředitelky ve školním roce 2020/2021
Paní ředitelka Mgr. Strnadelová ke dni 31.7.2020 podala rezignaci na funkci ředitelky MŠ
Česká. V současné době probíhá konkurz na místo ředitelky.

- Žádost občanů o oplocení hřiště v lokalitě Nivky
V současné době se ještě jedná se sousedem panem Blažíkem o udělení souhlasu ke stavbě
oplocení, ale velký problém je s povolením oplocení od provozovatelů sítí, neboť v místě
plánovaného vybudování oplocení jsou uloženy sítě .

- Obnova staré polní cesty v lokalitě Vrbky
Je podána žádost o dotaci a jednáme s firmami, které hospodaří v dané lokalitě.

- WiFi4EU
Byla podána žádost o dotaci - dotaci jsme nedostali

Kulturně - sportovní akce:
5. 9. 2020 - Olympon
2. 10. - 3. 10.2020 volby do krajských zastupitelstev
2. 10. - 4. 10.2020 tradiční hody – budou se konat pod omluvě se stárky obce Česká a za
platných hygienických opatření v době konání hodů
29. 11. 2020 - Rozsvěcování vánočního stromu

Bod č.9
Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18.30 hod.
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Poděkovala přítomným zastupitelům za účast a se všemi se rozloučila.

Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Prezenční listina členů Zastupitelstva obce Česká
Prezenční listina příchozích občanů
Zpráva stavebního výboru
Rozpočtového opatření č. 3/2020

V České dne 8. 9. 2020
Zapsala: p. Mičánková …………………………………..
Starostka obce: Ing. Chiniová …………………………...

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