Zápis č. 13/2020
o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká,
konaného dne 30.9. 2020 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.
__________________________________________________________________________
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále jen ,,zastupitelstvo“) zahájila starostka
Ing.Jana Chiniová (dále jen ,,předsedající“) v 19.00 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 23.9. 2020 do 30.9. 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 , 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. 13/2020
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.13/1/2020:
Zastupitelstvo obce Česká určuje ověřovateli zápisu p. Pavelku a p. Petlacha.
Výsledek hlasování: pro – 6 proti – 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.13/1/2020 bylo schváleno.

Schválení programu 13. veřejného zasedání
Starostka obce seznámila přítomné s doplněným programem zasedání
Návrh usnesení č.13/2/2020:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje následující program zasedání:
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Program 13. zasedání Zastupitelstva obce Česká
Navržený
program:

1) Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 13/2020
2) Zprávy jednotlivých výborů
3) Schválení OZV 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
4) Schválení OOP č. 1/2019
5) Schválení rozpočtového opatření č.5/2020
6) Různé
7) 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. 13/2/2020 bylo schváleno.

Bod č.2
Zprávy jednotlivých výborů
Stavební výbor:
1. Žádost o předběžné vyjádření k rozdělení pozemků p.č. 569/2 v k.ú. Česká
Žádost podal : Ctibor Kolář
Pozemek se nachází vchatové oblasti. Dle ÚP je velikost pozemků min. 800 m2. Pozemek má
celkem 1 408 m2, po rozdělení vychází jeden pozemek pouze 730m2.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.13/3/2020:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vyjádření stavebního výboru (viz. příloha
č. 3 zápisu).
Výsledek hlasování: pro – 6 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 13/3/2020 bylo schváleno.
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Finanční výbor:
Ing. Doležal předložil zprávu finančního výboru ze dne 15. 9. 2020, která je součástí zápisu
jako příloha č. 4.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.13/4/2020:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zprávu finančního výboru ze dne
15.9.2020 (viz. příloha č. 4 zápisu).
Výsledek hlasování: pro – 6 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 13/4/2020 bylo schváleno

Bod č.3
Schválení OZV 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Na základě dopisu ze dne 15.6.2020 od odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV jsme
opravili věci, které MV uvedlo , že byly v rozporu se zákonem.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.13/5/2020:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje OZV č. 1/2020 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství, která je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 5.
Výsledek hlasování: pro – 6 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 13/5/2020 bylo schváleno

Bod č.4
Schválení OOP č. 1/2020
P. Šumbera: „Byli bychom rádi, kdyby jste přehodnotili svůj záměr schválit Opatření obecné
povahy č. 1/2020“ – předána všem zastupitelům žádost o neschválení tohoto opatření, která je
součástí zápisu jako příloha č. 7.
P. Pavelka: „Již několikrát jsme s Vámi jednali, ale bezvýsledně.“
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P. Baumann:
Pan Baumann – předseda stavebního přednesl důvody pro vydání OOP č.1/2020:
Obec Česká s vydáním tohoto opatření obecné povahy vyčkala, nicméně s ohledem na
skutečnost, že Zastupitelstvo Jihomoravského kraje vydalo dne 17. 9. 2020 aktualizace č. 1 a
č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Obci nezbývá než toto opatření obecné
povahy vydat a překlenout tak období, než bude opakovaně veřejně projednána změna č. 2
Územního plánu obce Česká, po zapracování změn vyvolaných právě krajskou územně
plánovací dokumentací.
K návrhu opatření obecné povahy nevznesl žádný dotčený orgán státní správy požadavek na
úpravu znění výroku ani odůvodnění.
Rozhodnutí o námitky společnosti Brycon je celé zveřejněno v příloze č.6 – OOP č.1/2020
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.13/6/2020:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje OOP č. 1/2020, které je součástí tohoto
zápisu jako příloha č. 6 .
Výsledek hlasování: pro – 6 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 13/6/2020 bylo schváleno.

Bod č.5
Schválení rozpočtového opatření č. 5/2020
Příjmy:
Příjmy – celkem: 18 448 600,- Kč
Výdaje:
70 000 ,- Kč
31 000,- Kč

UVC lampy a ozonizéry do sokolovny
dotace na volby

Výdaje – zvýšení:
101 000,- Kč
Výdaje – celkem: 19 636 800,- Kč
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.13/7/2020:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020 (viz. příloha č. 8 ).
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Výsledek hlasování: pro – 6 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 13/7/2020 bylo schváleno.

Bod č.6
Různé
Ředitelka MŠ Česká, paní Lenka Kohoutková – jmenovaná od 25. 9. 2020.
2. 10. - 3. 10. 2020 volby do krajských zastupitelstev
2. 10. - 4. 10. 2020 hody – nebudou
29. 11. 2020 Rozsvěcování vánočního stromu

Bod č.7
Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19.42 hod.
Poděkovala přítomným zastupitelům za účast a se všemi se rozloučila.
Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Prezenční listina členů Zastupitelstva obce Česká
Prezenční listina příchozích občanů
Zpráva stavebního výboru ze dne
Zpráva finančního výboru ze dne 15. 9. 2020
OZV 1/2020
OOP č. 1/2020
Žádost p. Šumbery ze dne 30. 9. 2020
Rozpočtové opatření č.5/2020

V České dne 1. 10. 2020
Zapsala: p. Mičánková …………………………………..
Starostka obce: Ing. Chiniová …………………………...
Ověřovatelé zápisu:
p. Pavelka:…………………………………………………
p. Petlach:..……………………………………………………
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