Zápis č. 12/2020
o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká,
konaného dne 14.9. 2020 v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.
__________________________________________________________________________
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále jen ,,zastupitelstvo“) zahájila starostka
Ing.Jana Chiniová (dále jen ,,předsedající“) v 17.00 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 4. 9. 2020 do 14. 9. 2020. Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1)
konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva (Ing. Kamanová – omluvena),
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. 12/2020
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.12/1/2020:
Zastupitelstvo obce Česká určuje ověřovateli zápisu Ing. Doležala, p. Baumanna.
Výsledek hlasování: pro – 6 proti – 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.12/1/2020 bylo schváleno.

Schválení programu 12. veřejného zasedání
Starostka obce seznámila přítomné s doplněným programem zasedání
Návrh usnesení č.12/2/2020:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje následující program zasedání:
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Program 12. zasedání Zastupitelstva obce Česká
Navržený
program:

1)
2)
3)
4)

Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 12/2020
Schválení výběru dodavatele na akci „Komunitní centrum Česká“
Různé
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. 12/2/2020 bylo schváleno.

Bod č.2
Schválení výběru dodavatele na akci „Komunitní centrum Česká“
Hodnotící komise doporučila dne 3. 9. 2020 pro výběr dodavatele na akci „Komunitní
centrum Česká “
Firmu Moravská stavební unie – MSU s.r.o. za nabídkovou cenu 14 239 387,00 Kč bez DPH.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.12/3/2020:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje výběr dodavatele Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
ve veřejné zakázce „Komunitní centrum v České“ v souladu se závěry hodnotící komise a v
souladu s ustanovením § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: pro – 6 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 12/3/2020 bylo schváleno.

Bod č.3
Schválení rozpočtového opatření č. 4/2020
Příjmy:
19 000,- Kč dotace na Komunitní centrum
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Příjem – zvýšení:
Příjmy – celkem:

19 000,- Kč
18 448 600,- Kč

Výdaje:
2 500 000,- Kč stavba „Komunitního centra Česká“
Výdaje – zvýšení: 2 500 000,- Kč
Výdaje – celkem: 19 535 800,- Kč
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.12/4/2020:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje rozpočtové opatření č. 4 /2020 (viz. příloha č. 3 )
Výsledek hlasování: pro – 6 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 12/4/2020 bylo schváleno.

Bod č.4
Různé
15. 9. 2020 – návštěva hejtmana v České
19. 9. 2020 – ukliďme Česko
2. 10. - 3. 10. 2020 volby do krajských zastupitelstev
2. 10. - 4. 10. 2020 hody – budou se konat pod domluvě se stárky a za platných hygienických
opatření v době konání hodů
29. 11. 2020 Rozsvěcování vánočního stromu

Bod č.5
Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 17.25 hod.
Poděkovala přítomným zastupitelům za účast a se všemi se rozloučila.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina členů Zastupitelstva obce Česká
2) Prezenční listina příchozích občanů
3) Rozpočtové opatření č. 4 /2020
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V České dne 15. 9. 2020
Zapsala: p. Mičánková …………………………………..
Starostka obce: Ing. Chiniová …………………………...

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Doležal:…………………………………………………
P. Baumann:..……………………………………………………
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