Zápis č. 13/2012
o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká,
konaného dne 17.prosince 2012 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.
__________________________________________________________________________
Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného zasedání č. 13/2012 Zastupitelstva obce
Česká (dále jen „zastupitelstva “) zahájila jednání v 19.05 hod. a všechny přivítala.
*

*

*

Předsedající konstatovala, že informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na
úřední desce Obecního úřadu Česká a na www.stránkách a to 7 dní přede dnem konání
zasedání.
Ing. Chiniová prohlásila, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva obce (ZO), a tedy
zastupitelstvo je usnášeníschopné (viz příloha č. 1 – Prezenční listina členů Zastupitelstva
obce Česká).
Přítomni – omluveni – nepřítomni: 7 – 0 – 0

Bod č. 1
Určení ověřovatelů zápisu a schválení programu 13.
zasedání Zastupitelstva obce Česká
Starostka vyzvala zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu.
Navrženi byli: Ing.Tichý, p.Pavelka
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 13/2012/1: pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 13/2012/1
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů,
s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Česká č.
13/2012: Ing.Tichý, p.Pavelka
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Předsedající přednesla návrh programu zasedání č. 13/2012.
PROGRAM ZASEDÁNÍ č. 13/2012
1) Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 13/2012.
2) MŠ Česká
- Schváleni dodatku č.3 ke zřizovací listině – předání majetku
3) Schválení rozpočtu na rok 2013
Schválení rozpočtu na rok 2013 Svazku obcí Ponávka
4) Poplatky na rok 2013
5) Schválení uzavření nových smluv.
 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcného břemene ke stavbě
s názvem „Česká, Nová, st. Úprava NN“ – ulice Nová
 Věcná břemena na stavby EON ( jedná se o podepsání smluv následně po smlouvách
budoucích)
 Nájemní smlouva na byt v sokolovně.
 Dodatek č. 12 s van Gansewinkel
 Darovací smlouva na komunikaci Malý – Černovický
 Mandátní smlouva na provedení a zajištění přípravy veřejné zakázky na dodávku „Obec
Česká – rekonstrukce kanalizačních řadů a komunikace v ul. Nová a Hlavní “
 Darovací smlouva na komunikaci na Bau 32
 Darovací smlouva od MEgA
 SUDOP – smlouva o vstupu na pozemek a o právu umístění stavby
6) Schválení rozpočtového opatření 6/2012
7) Různé
- Schválení poskytnutí území obce Česká pro MAS brána Brněnska
- Rekonstrukce plynu
- Schvalování zadání ÚP, možnosti dotace
- Přechody pro pěší – podání žádosti o dotace na SFDI
- Prodejna potravin v České
- Kanalizace – akceptace žádosti, zahájení výběrového řízení
- Hřiště u MŠ – možnosti dotace
- Změna inventarizační komise
- Hasiči Lelekovice – informace o cvičení
8) Závěr
Předsedající vyzvala přítomné k vyjádření se k přednesenému programu.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 13/2012/2: pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 13/2012/2
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů,
s c h v a l u j e program zasedání č. 13/2012.
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Bod č. 2
MŠ Česká
Schváleni dodatku č. 3 ke zřizovací listině – předání majetku do užívání ( příloha č.3 )
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 12/2012/3 pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 13/2012/3
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů,
schvaluje dodatek č. 3 ke zřizovací listině MŠ Česká

Bod č. 3
Schválení rozpočtu obce Česká na rok 2013 a schválení
rozpočtu svazku obcí Ponávka na rok 2013
 Schválení rozpočtu obce Česká na rok 2013
Ing. Chiniová požádala předsedu finančního výboru p. Milana Pavelku o seznámení
s návrhem rozpočtu obce Česká na rok 2013.
P. Pavelka uvedl, že rozpočet je sestaven dle odvětvového členění (paragrafů), a je
vyrovnaný. Rozpočet je součástí přílohy č.4 (viz příloha č. 4 – Rozpočet obce Česká na rok
2013). P. Pavelka dále navrhl, aby ZO pověřilo starostku obce prováděním rozpočtových
opatření v maximální výši 30 000,- Kč za kalendářní měsíc roku 2013.
Ve výdajích jsou zahrnuty např. položky na:
30 000,- Kč – Mikroregion Ponávka
30 000,- Kč – Pasport dopravního značení ( převod z roku 2012 – nebylo proinvestováno)
60 000,- Kč – Hasiči Lelekovice
290 000,- Kč – kanalizace - z toho 140 000,- Kč TDI, 15 000,- Ing. Zvolská – aktualizace
projektu přípojek, 55 000,-Kč – výběrové řízení, cca 30 000,- aktualizace projektu
komunikace, 50 000,- AD , převod z roku 2012 – nebylo proinvestováno)
589 200,- Kč - neinvestiční příspěvek na provoz obou školek
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Výdaje celkem – 6 302 200,- Kč
Příjmy celkem – 8 381 300,- Kč
Předsedající vyzvala přítomné o vyjádření. Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo
přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 12/2012/4 pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 13/2012/4:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů,
s ch v a l u j e
rozpočet obce Česká na rok 2013, který je součástí zápisu jako příloha č.4 a pověřuje
starostku obce prováděním rozpočtových opatření v maximální výši 30 000,- Kč za každý
kalendářní měsíc roku 2013.

 Schválení rozpočtu svazku obcí Ponávka na rok 2013
Ing. Chiniová seznámila přítomné s rozpočtem svazku obcí Ponávka na rok 2013, který je
vyrovnaný a vyzvala přítomné o vyjádření se k tomuto bodu. Rozpočet je součástí přílohy č.5
(viz příloha č.5. – Rozpočet svazku obcí Ponávka na rok 2013).
Předsedající vyzvala přítomné o vyjádření. Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo
přistoupeno k hlasování.
.Hlasování č. 12/2012/5 pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 13/2012/5:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů,
s ch v a l u j e
rozpočet svazku obcí Ponávka na rok 2013, který je součástí zápisu jako příloha č.5

Bod č. 4
Schválení poplatků na rok 2013
Předsedající informovala přítomné, že výše poplatků za TKO se spočítala dle nákladů za rok
2012 a pro následující rok se bude měnit poplatek za svoz TKO na 500,- dle nově schválené
vyhlášky.
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Poplatky za TKO: 500,-Kč/ osobu
Kabelová televize: 400,- Kč
Poplatek ze psů:

150,- Kč/pes

Vodné je 27,30 Kč/m3, stočné 31,49 Kč/m3, celkem 58,79 Kč bez DPH. DPH bude připočtena
podle platných předpisů
Nájemné pro rok 2013 navrhuje BVK ve výši 460 000,- Kč. Návrh tarifů na rok 2013 od
BVK je součástí dopisu ze dne 14. 11. 2012, který je i součástí tohoto zápisu jako příloha č. 6
(viz příloha č. 6 – Dopis ze dne 14. 11. 2012 z BVK – návrh tarifů).
Předsedající vyzvala přítomné o vyjádření. Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo
přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 12/2012/6 pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 13/2012/6:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů,
s ch v a l u j e
poplatky a tarify navržené BVK na rok 2013.

Bod č. 5
Schválení uzavření nových smluv
 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcného břemene ke
stavbě s názvem „ Česká, Nová,st.úprava NN“.
Smlouva se zřizuje na smyčkovou skříň umístěnou na p.č. 39( MŠ), na rozpojovací skříň
umístěnou na p.č. 69 a kabely umístěné na p.č. 69 a 70 v k.ú. Česká za jednorázovou úplatu
2000,- Kč.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 12/2012/7 pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 13/2012/7:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů,
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s ch v a l u j e
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcného břemene ke stavbě
s názvem „ Česká, Nová, st.úprava NN“ umístěnou na pozemcích p.č. 39,69 a 70 za
jednorázovou úplatu 2000,- Kč.

 Smlouvy na věcná břemena na stavby EON ( jedná se o podepsání a odsouhlasení
smluv následně po smlouvách budoucích)
1) SMLOUVA č. 014990004268/001 (SB 4110-219): pozemek p.č. 36/3, LV 1, k.ú. Česká věcné břemeno: kabelové vedení NN za úplatu ve výši 1.000,- Kč
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 12/2012/8 pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 13/2012/8:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů,
s ch v a l u j e smlouvu č. 014990004268/001 (SB 4110-219): pozemek p.č. 36/3, LV 1, k.ú.
Česká - věcné břemeno: kabelové vedení NN za úplatu ve výši 1.000,- Kč

2) SMLOUVA č. 014990004268/003 (SB 4110-219): pozemek p.č. 35, LV 519, k.ú. Česká věcné břemeno: kabelové vedení NN a rozpojovací skříň za úplatu ve výši 7.000,- Kč (podíl
pro Obec Česká)
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 12/2012/9 pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 13/2012/9:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů,
s ch v a l u j e smlouvu č. 014990004268/003 (SB 4110-219): pozemek p.č. 35, LV 519, k.ú.
Česká - věcné břemeno: kabelové vedení NN a rozpojovací skříň za úplatu ve výši 7.000,- Kč
(podíl pro Obec Česká)

3) SMLOUVA č. 014990004301/001 (SB 6110-029): pozemek p.č. 36/3, LV 1, k.ú. Česká věcné břemeno: kabelové vedení VN za úplatu ve výši 1.000,- Kč,
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
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Hlasování č. 12/2012/10 pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 13/2012/10:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů,
s ch v a l u j e smlouvu č.014990004301/001 (SB 6110-029): pozemek p.č. 36/3, LV 1, k.ú.
Česká - věcné břemeno: kabelové vedení VN za úplatu ve výši 1.000,- Kč

4) SMLOUVA č. 014990004301/002 (SB 6110-029): pozemky p.č. 35 a p.č. 526/17, LV 519,
k.ú. Česká - věcné břemeno: kabelové vedení VN za úplatu ve výši 29.750,- Kč (podíl pro
Obec Česká).
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 12/2012/11 pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 13/2012/11:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů,
s ch v a l u j e smlouvu č. 014990004301/002 (SB 6110-029): pozemky p.č. 35 a p.č. 526/17,
LV 519, k.ú. Česká - věcné břemeno: kabelové vedení VN za úplatu ve výši 29.750,- Kč (podíl
pro Obec Česká).

 Nájemní smlouva na byt v sokolovně č. p. Česká 1, na dobu určitou
Předsedající informovala přítomné, že ZO Česká se po projednání usneslo schválit
prodloužení smlouvy na byt v obecní sokolovně stávajícímu nájemci p. Petru Šiborovi, a to na
dobu určitou do 31. 12. 2013.
Předsedající vyzvala přítomné o vyjádření.
Ing.Tichý: Zdržuji se hlasování z důvodu střetu zájmů - p.Šibor je v příbuzenském vztahu
k mé osobě.
Ing.Chalupníková: Tento problém se již zde řeší 10 let a dávám návrh na vyřešení tohoto
problému.
p.Pavelka: My jsme nenašli nikoho vhodného a ty jsi taky nikoho nenašla.
Ing.Chiniová: Byt se dá pronajmout ve dvou případech: 1. osobě, která bude dělat funkci
správce sokolovny, nebo která bude jinak pracovat pro obec, 2. nebo nabídne vyšší nájemné
Ing.Chalupníková: Dávala jsem návrh v květnu a červnu – jednalo se o p. Pokornou. Přišel i
dopis s žádostí o byt.
Ing.Tichý: p.Pokorná ztratila zájem – z finančních důvodů.
p.Pavelka: Zatím jsme nenašli člověka, který by mohl dělat sokolníka.
Ing.Chalupníková: Měli bychom se domluvit, jestli chceme tento problém řešit nebo ne. Je
tedy potřeba vytvořit kritéria.
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Ing.Chiniová: Zveřejnění záměru pronajmout byt a stanovit kritéria by mohlo být
problematické z hlediska nerovného zacházení se zájemci.
p.Petlach: Je potřeba tedy hledat sokolníka s možností pronájmu bytu.
Nikdo další nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 13/2012/12: pro – proti – zdržel se: 4 – 0 – 3

Usnesení č. 13/2012/12
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou na byt v obecní sokolovně, č. p.
Česká 1, p. Petrem Šiborem za úhradu 4.500,-Kč měsíčně do 31. 12. 2013.

 Dodatek č. 12 ke smlouvě o poskytování komplexních služeb
v odpadovém hospodářství s firmou van Gansewinkel – cena za
doplnění kontejnerů na sběr tříděného odpadu
Ing. Chiniová seznámila přítomné s tím, že byla doplněna stanoviště kontejnerů na tříděný
sběr o tyto kontejnery:
Stanoviště o OÚ – kontejner na papír
Stanoviště na Nádavkách – kontejnery na papír, plasty a sklo
Zároveň vyzvala občany, aby třídili odpady. Obec získá zpětně peníze za tento vytříděný
odpad a sníží se množství TKO a tím se nebude muset zvyšovat cena za svoz TKO.
Předsedající vyzvala přítomné o vyjádření.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 13/2012/13: pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 13/2012/13
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
dodatek č. 12 ke smlouvě o poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství
s firmou van Gansewinkel .
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Darovací smlouva na komunikaci na Nivkách – MalýČernovický

Ing. Chiniová seznámila přítomné s tím, že dárci jsou investory stavby příjezdné komunikace
dle projektu „Výstavba 2 rodinných domů v České u Brna na p.č.641/10,641/11,641/12,
641/13 – prodloužení příjezdné komunikace“ (dále jen „Stavba“). Stavební povolení bylo
vydáno dne 5.8.2009 pod č.j. č.j. MK/3573/09/OSVO/Ma, Mětským úřadem Kuřim, odborem
stavebním a vodoprávním.
Stavba byla kolaudována dne 3.12.2012 Městským úřadem Kuřim, Jungmannova 968, 664 31
Kuřim, odborem dopravy, č.j. MK/14683/12/OD.
Smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy na tuto komunikaci byla uzavřena dne
30.6.2009
Hodnota daru činí 300.000,- Kč, slovy třistatisíckorunčeských, přičemž podíl každého z dárců
je:
150.000,- Marek Malý
150.000,- Otto Černovický
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 13/2012/14: pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 13/2012/14
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
přijetí daru výše uvedené příjezdné komunikace v hodnotě 300 000,- Kč

 Mandátní smlouva na provedení a zajištění přípravy veřejné
zakázky na dodávku „Obec Česká – rekonstrukce kanalizačních
řadů a komunikace v ul. Nová a Hlavní “
Předmětem smlouvy je provedení a zajištění přípravy a průběhu veřejné zakázky organizační zajištění kompletního průběhu veřejné zakázky, zabezpečení výkonu činností
zadavatele dle zákona č.137/ 2006Sb. v platném znění (dále jen VZ) – otevřené podlimitní
řízení na veřejnou zakázku na dodávku dle § 27 : Obec Česká - rekonstrukce kanalizačních
řadů a komunikace v ul. Hlavní a ul. Nová. Výběrové řízení bylo v tomto roce přerušeno
z důvodu podání žádosti o dotace s OPŽP.
Mandatář je Ing. Štěpánka Stráská a věci technické zastupuje Ing. Tomek.
Odměna mandatáře je stanovena na základě individuální kalkulace předpokládaných nákladů
mandatáře a obsahuje všechny náklady mandatáře související s provedením předmětu plnění.
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Cena je stanovena na základě §2, Zákona o cenách č.526/1990 Sb. ve znění pozdějších
předpisů ve výši 55.000,- Kč. Mandatář není plátcem DPH.
Uvedená cena je cena nejvýše přípustná a není možné ji překročit za žádných podmínek.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 13/2012/15: pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 13/2012/15
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
mandátní smlouvu na provedení a zajištění přípravy veřejné zakázky na dodávku „Obec
Česká – rekonstrukce kanalizačních řadů a komunikace v ul. Nová a Hlavní “za celkovou
cenu 55 000,Kč

 Darovací smlouva na komunikaci na Bau 32
Dárce prohlašuje, že vybudoval na své náklady na základě územního rozhodnutí, které vydal
Městský úřad Kuřim, odbor stavební a vodoprávní, dne 17. 7. 2006 pod č.j.
10216/0SVO/707/06/Ma, a na základě stavebního povolení, které vydal Městský úřad Kuřim,
odbor stavební a vodoprávní, dne 16. 1. 2007 pod č.j. MK/26989/06/OSVO/Ma, kterým byly
povoleny komunikace, plynovod, trafostanice, kabelové rozvody NN a veřejné osvětlení na
pozemku parc. č. 32/31 orná půda v katastrálním území Česká.
Stavba obslužné komunikace je povolena k účelu užívání na základě kolaudačního souhlasu
s užíváním stavby, které vydal Městský úřad Kuřim, Odbor stavební a vodoprávní, dne 25.
11. 2011 pod č.j.MK/13872/11/OSVO/Ma jako věcně a místně příslušný správní orgán.
Dárce touto smlouvou d a r u j e obdarovanému do jeho výlučného vlastnictví:
- pozemek parc. č. 32/31 orná půda o výměře 3.692 m2 v katastrálním území Česká
- stavbu obslužné komunikace na pozemku parc. č. 32/31 orná půda v katastrálním území
Česká
Strany se dohodly, že hodnota daru převáděného pozemku je ve výši 4,799.600,-Kč (slovy
čtyřimilionysedmsetdevadesátdevěttisícšestset korun českých). Strany se dohodly, že
hodnota daru převáděné komunikace je ve výši 4,430.400,-Kč (slovy
čtyřimilionyčtyřistatřicettisícčtyřista korun českých).
p.Klimša: Bude zde umístěna značka zákaz stání?
Ing.Tichý: Bude příští rok.
p.Klimša: Odkdy bude cesta ve vlastnictví obce?
Ing.Chiniová: Po oboustranném podpisu smlouvy.
Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
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Došlo k poruše na nahrávacím zařízení – další část veřejného zasedání nebyla nahrávána.
Hlasování č. 13/2012/16: pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 13/2012/16
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
darovací smlouvu na pozemek p.č.32/31 ve výši 4 799 600,- Kč a na komunikaci ve výši
4 430 400,- Kč

 Darovací smlouva od firmy MEgA
Firma MEgA daruje obci finanční částku ve výši 5000,- Kč na účely potřeby obce.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 13/2012/17: pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 13/2012/17
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
darovací smlouvu od firmy MEgA ve výši 5 000,- Kč pro potřeby obce

 Smlouva o vstup na pozemek p.č.1764/1 a o umístění stavby
Jedná se o stavbu „Rekonstrukce koleje č. 2 Brno – Královo Pole – Kuřim“ .Cílem stavby je
rekonstrukce koleje č. 2 dvoukolejné trati Brno – Židenice – Havlíčkův Brod, konkrétně úsek
Brno – královo Pole – Kuřim. Součástí rekonstrukce je návrh parametrů pro zvýšení tr´tové
rychlosti.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 13/2012/18: pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 13/2012/18
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
smlouvu o vstup na pozemek p.č. 1764/1 a o umístění stavby Rekonstrukce koleje č. 2 Brno –
Královo Pole – Kuřim
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Bod č. 6
Schválení rozpočtového opatření č. 6/2012
Předseda finanční komise p. Pavelka seznámil zastupitele a všechny přítomné s rozpočtovým
opatřením č. 6/2012 a navrhl pověřit starostku obce prováděním rozpočtových opatření do
konce roku 2012. Rozpočtové opatření č. 6/2012 je součástí zápisu jako příloha č.7 (viz
příloha č.7 – Rozpočtové opatření č. 6/2012).
Výdaje:
Výdaje navýšené rozpočtovým opatřením
0,- Kč
Výdaje celkem:
13 717 700,- Kč
Příjmy např.:
Daně z příjmu –
650 000,- Kč
Příspěvek sokola na el. – 47 600,-Kč
Věcná břemena 21 000,- Kč
Příjmy z úroků –
10 000,- Kč
Příjmy navýšené rozpočtovým opatřením 733 600,- Kč
Příjmy celkem
8 995 500,- Kč
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 13/2012/19: pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 13/2012/19
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů,
s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 6/2012, které tvoří přílohu č.7 tohoto zápisu a pověřuje
starostku prováděním rozpočtových opatření do konce roku 2012.

Bod č. 7
Různé
 Schválení poskytnutí území obce Česká pro MAS Brána
Brněnska
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ZO Česká schválilo dne 25.6.2012 usnesením č. 10/2012/21 poskytnutí území k.ú. Česká a
působnost MAS Brána Brněnska,o.s. na svém území. SZIF požaduje ještě doplnit toto
usnesení o souhlas s vytvořením Integrovaného strategického plánu Mas Brána Brněnska,o.s.
p.Bartoš: Je Obec Česká členem této akční skupiny?
Ing.Chiniová: Jsme členy formou svazku obcí Ponávka a Obec Česká dala k dispozici své
území.
p.Bartoš: Tato akční skupina požaduje po TJ Sokol Česká příspěvek 1 000,- Kč.
Ing.Chiniová: Pokud jste odmítli registraci, tak příspěvek neplaťte.
Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 13/2012/20: pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 13/2012/20
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
vytvoření Integrovaného strategického plánu Mas Brána Brněnska,o.s

 Rekonstrukce plynu
Firma Moravský Plynostav,a.s., která začala provádět rekonstrukci plynu v ulici K Lomu,
požádala obec Českou o možnost ponechání provizorní komunikace určenou pro průjezd
sanitek a hasičských vozů směrem na Nivky ještě do jara příštího roku. Firma z důvodů
termínu zahájení prací a počasí není schopna položit kvalitní asfaltový povrch na komunikaci

 Schvalování ÚP
Na jaře 2013 bude obec Česká schvalovat zadání nového ÚP. Termín bude včas oznámen.
Uvažovali jsme o podání dotace na ÚP ze 17. Výzvy MMR,ale protože jsme nepostupovali
při výběrovém řízení přesně podle příruček vydaných fondem, pro toto řízení, nesplňujeme
zcela jejich podmínky. Výběrové řízení na zhotovitele ÚP bylo bohužel provedeno již
v březnu tohoto roku, kdežto podmínky výzvy byly známy až v listopadu.
Řízení je podlimitní, takže si obec udělala poptávkové řízení, a vybrala firmu ERA, která již
zpracovala zadání, které se bude příští rok schvalovat.
Ing.Chalupníková: Opět selhala fy.Eurovision při podávání informací o dotacích. Firma
měla začátkem roku zaslat seznam dotací, o které je možné žádat. Byli bychom tak připraveni
na možnost žádat o dotace na ÚP.
Ing.Chiniová:
1. S touto firmou nemáme smlouvu na poskytování takovýchto informací. Máme s ní
smlouvu pouze na dotace na kanalizaci v ulici Nová a Hlavní. Veškeré informace a
oznámení o možných dotacích jsme měli na základě dobrých vztahů s touto firmou a
bezúplatně.
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2. 16. listopadu byla vyhlášena kontinuální výzva na ÚP, tzn. že se jedná o otevřenou
výzvu a mohou se do ní hlásit zájemci do té doby, než bude oficiálně uzavřena.
Z důvodu velkého zájmu uchazečů a vyčerpání finančních možností byla výzva
časově omezena a to jen do 8.ledna 2013.

 Přechody pro pěší – podání žádosti na SFDI
Firma Silniční projekt Brno podala projekt na přechody pro pěší na SÚ Kuřim pro vydání SP.
Obec Česká podá žádost na SFDI na dotaci. Tato žádost musí být podána do 4.1.2013. Max.
výše podpory je 70 %
Ing.Chalupníková: Chci poděkovat p.Petlachovi za zrcadlo, které díky němu bude
nainstalováno při výjezdu z ulice Nová.
Ing.Tichý: Všechny dotčené orgány – firma, která se zabývá projektováním těchto věcí, i
policie – řekly, že zrcadla nepomůžou v tomto problému. A jsou to na rozdíl od nás odborníci
v těchto věcech.
p.Klimša: Pokud budou stát auta až skoro v křižovatce, jak tomu nyní je, tak tam vidět
nebude.
p. Šebrlová : největším problémem při výjezdu jsou parkující auta p. Petlacha
Ing.Chiniová: V pátek 14.12.2012 bylo již druhé jednání s p.Petlachem kvůli jeho
nesouhlasu s navrhovaným řešením přechodu sousedící s jeho nemovitostí.
Výsledkem jednání bylo toto kompromisní řešení –
1. od Brna bude značka (rychlost snížena na 40km/hod), tím by mělo být vodorovné značení
zkráceno
2. zrcadla na protější straně ,
3. obrubníky i na druhé straně křižovatky ve směru od Kuřimi.
Za těchto podmínek p. Petlach souhlasil s vydáním SP na přechody.
Vše bylo směřováno tak, aby se stihla podat žádost o dotace na SFDI do 4.1.2013.
Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 13/2012/21: pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 13/2012/21
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
podání žádosti o dotaci na SFDI

 Prodejna potravin v České
Firma Pekárny Blansko oznámila, že musí ukončit provoz v obchodě v České, který je z jejich
pohledu nerentabilní. ZO Česká na své pracovní poradě pověřilo starostku obce, aby při
hledání nového nájemce prodejny postupovala ve smyslu, že obec hodlá platit i energie
prodejny a zřídit klimatizaci v prodejně. Cena za energie je cca 45 000,- Kč ročně.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
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Hlasování č. 13/2012/22: pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 13/2012/22
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
placení energií v prodejně potravin po dobu 1 roku a uvolnit potřebné peníze na zřízení
klimatizace v prodejně.

 Rekonstrukce kanalizace
Státní fond životního prostředí zaslal akceptační dopis žádosti obci Česká na akci Obec Česká
– rekonstrukce inženýrských sítí. Způsobilé náklady žádosti jsou 8 816 650,- Kč. Začátkem
příštího roku zahájí Ing. Tomek výběrové řízení na kanalizaci.

 Hřiště u MŠ Česká
Starostka obce informovala o možnosti získání dotace na zřízení dětského hřiště u MŠ v
České z Nadace ČEZ, která v posledním listopadovém týdnu vypsala grantové řízení
Oranžové hřiště pro rok 2013. Je několik možností termínu podání žádosti o dotace. Obec
česká zváží různé možnosti, hlavně z finančního hlediska.

 Změna schválení inventarizačních komisí
Na doporučení auditorské firmy Bohemia audit je třeba schválit pouze jednu inventarizační
komisi.
Je tedy třeba revokovat usnesení č. usnesení č. 12/2012/21 ze dne 5.11.2012 a schválit novou
inventarizační komisi.
Změna inventarizační komise pro rok 2012 je navrženy v tomto složení:
Inventarizační komise: předseda p. Mičánková
členové : p. Šlachtová, p. Prokešová
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 13/2012/23: pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 13/2012/23
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Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
inventarizační komisi ve složení předseda p. Mičánková
členové : p. Šlachtová, p. Prokešová a tímto ruší usnesení č. 12/2012/21 ze dne 5.11.2012

 Hasiči Lelekovice – kontrolní cvičení
Dne 2.12.2012 proběhlo cvičení hasičů s Lelekovic v obci Česká – kladné hodnocení

 Termíny dalších plánovaných akcí
-

22.12.2012 starostův pohár v malé kopané

Ing.Chalupníková mimo schválený program zasedání 13/2012 vyslovila připomínku
k zápisům z veřejných zasedání.
Ing.Chalupníková: Mám výhradu vůči psaní zápisů. Mé námitky byly vytrženy z kontextu a
měla být sepsána celá diskuze okolo tohoto bodu. Připadá mi naprosto neslušné nazvat mé
připomínky jako přeřeky. Pokud tedy mé věty byly brány slovo od slova, tak by tak měly být
všechny příspěvky.
p.Pavelka: Nelíbila se ti citace tvých vět, která byla v zápise, napsala sis své znění, chtěla jsi
ho dát do zápisu. Na minulé schůzi jsme ti odsouhlasili nové znění, tak nechápu, co vlastně
ještě chceš.

Bod č.8
Závěr
Starostka ukončila veřejné zasedání ve 20.00 hod., po projednání všech bodů programu, které
si ZO odsouhlasilo, a otevřela prostor pro diskuzi občanů. Po ukončení diskuze předsedající
poděkovala přítomným za účast, popřála všem příjemné prožití svátku vánočních a hodně
zdraví do nového roku a se všemi se rozloučila a ještě na závěr upozornila občany, že na
základě dotazů občanů obec uvažuje o uspořádání Dne otevřených dveří ve školce.
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Přílohy k zápisu č. 10/2012 :
1.
Prezenční listina členů zastupitelstva obce Česká
2.
Prezenční listina příchozích občanů
3.
Dodatek č.3 ke zřizovací listině MŠ
4.
Rozpočet obce Česká na rok 2013
5.
Rozpočet svazku obcí Ponávka na rok 2013
6.
Dopis ze dne 14.11.2012 z BVK - návrh tarifů
7.
Rozpočtové opatření č.6/2012

V České, dne 21. prosince 2012

Zapsala: Lenka Mičánková ……………………………………………………
Starostka obce: Ing. Jana Chiniová:……………………………………………
Ověřovatelé zápisu: Ing.Vladimír Tichý………………………..…….
Milan Pavelka ………………………………….

Vyvěšeno: 21. 12. 2012
Sňato: 7. 1. 2013
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Diskuze občanů – veřejné zasedání 13/2012 ze dne 17.12.2012
p,Šebrlová: Co bude s kabelovou televizí, která se při budování kanalizace zruší – musíme
platit poplatky v únoru nebo v březnu? Budeme bez infokanálu, uvažuje obec o vydávání
zpravodaje, který by občanům nahradil alespoň částečně infokanál?
Ing.Chiniová: Na tom se ještě domluvíme, jestli se bude jednat o poměrnou část nebo se
bude vracet podle ukončení kabelové televize část poplatku.
p.Klimša: Co s cestou k lesu (Úvoz) – chodí tam mnoho lidí na procházky a přitom je tam
velký provoz aut, které tam jezdí nepřiměřenou rychlostí. Dá se cesta rozšířit nebo nějak
regulovat provoz?
Ing.Chiniová: Omezení tam dát nejde-jedná se o polní cestu. Rozšířit ji nemůžeme – nejsou
to naše pozemky.
Ing.Tichý: myslím si, že nejlepším řešením jsou mechanické zábrany, které svého času byly
vybudovány chataři, kteří v této chatové oblasti bydlí. Možností by bylo povolat opět vězně
z Kuřimi a vytvořit přes cestu tyto zábrany.
p.Šebrlová: Zapracoval p.Matula připomínky občanů z ulice Nová ke kanalizaci?
Ing.Chiniová: Ano, zapracovává. Jakmile bude finální podoba dokončena, budou občané
s tímto obeznámeni a na Obecním úřadě v České si budou moci zkontrolovat změny.
p.Šebrlová: Co nová školka a jaká je spokojenost?
p.Chalupníková: Školka je pěkná, jen jako nedostatek vidím v chybějícím topení na sušení
mokrého oblečení pro děti.
Ing.Tichý: Školka je již přestěhována do nového pavilonu od 10.12.2012 a je zde zkušební
provoz.
p.Bartoš: V Nové ulici bude jednostranné nebo oboustranné vedení NN?
p.Žák: Bude oboustranné.
p.Bartoš: je obec Česká členem akční skupiny MAS Brněnska?
Ing.Chiniová: Jsme členy jako sdružení Ponávka a obec Česká dala k dispozici své území.
p.Bartoš: Tato skupina požádala TJ Sokol Česká o zaplacení příspěvku 1 000,- Kč.My jsme
členství odmítli.
Ing.Chiniová: Pokud jste odmítli, tak neplaťte.

Vyvěšeno:21.12.2012
Sňato:
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