Zápis č. 14/2013
o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká,
konaného dne 25. února 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.
__________________________________________________________________________
Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného zasedání č. 14/2013 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. Dále poznamenala, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen
k nahlédnutí v zasedací místnosti Obecního úřadu. Ing. Chiniová prohlásila, že je přítomno
6 členů zastupitelstva obce (ZO) – p.Petlach omluven a konstatovala, že ZO je
usnášeníschopné (viz příloha č. 1 – Prezenční listina členů Zastupitelstva obce Česká a
příloha č. 2 – Prezenční listina příchozích občanů).
Přítomni – omluveni – nepřítomni: 6 – 1 – 0

*

*

*

Bod č. 1
Určení ověřovatelů zápisu a schválení programu
14. zasedání Zastupitelstva obce Česká
Starostka vyzvala zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu
zasedání č. 14/2013. P.Mičánková navrhla za ověřovatele zápisu Ing.Tichého a p.Pavelku.
Hlasování č. 14/2013/1: pro – proti – zdržel se: 5 – 0 – 1

Usnesení č. 14/2013/1:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, 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. 14/2013 Ing.Tichého a p.Pavelku.

.
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Předsedající přednesla návrh programu zasedání č. 14/2013.

PROGRAM ZASEDÁNÍ č. 14/2013
Volba ověřovatelů zápisu, zapisovatele a schválení programu zasedání č. 14/2013.
Zpráva inventarizační a likvidační komise.
Schválení odpisového plánu.
Schválení výroční zprávy o poskytování informací dle. zákona č. 106/1999 Sb. za rok
2012.
5) Schválení uzavření nových smluv:
 Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany – dodatek č. 8.
 Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene obec Česká – Telefónica
Czech Republic,a.s..
6) Veřejnosprávní kontrola neinvestičních příspěvků poskytnutých obcí.
7) Schválení zadání ÚP Česká, schválení podání žádosti o dotace na ÚP
8) Rozpočtové opatření č. 2/2013.
9) Různé-dotace z Programu rozvoje venkova, informace o obchodě na OÚ Česká, MŠ
Česká-f.Veselý dala budovu školky do soutěže „Stavba roku“, dotace pro Mikroregion
Ponávka, žádost Čedivadla-spolku ochotníků z České a okolí.
10) Závěr
1)
2)
3)
4)

Předsedající vyzvala přítomné k vyjádření se k přednesenému programu. Nikdo nevznesl
připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 14/2013/2: pro – proti – zdržel se: 6 – 0 – 0

Usnesení č. 14/2013/2
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, 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.14/2013.

Bod č. 2
Zpráva inventarizační a likvidační komise.
Předsedající vyzvala p. Mičánkovou, aby přednesla zprávu z inventarizační komise a zprávu
z komise likvidační. Zprávy o provedení inventarizace a likvidace majetku obce Česká za rok
2012 jsou součástí zápisu jako příloha č. 3 a č. 4 (viz příloha č. 3 – Zápis o provedené
inventarizaci majetku obce Česká za rok 2012; příloha č. 4 – Zápis o provedené likvidaci
majetku obce Česká za rok 2012).
Dále p. Mičánková přednesla zprávu o likvidaci majetku obce Česká za rok 2012 a o
provedené inventarizaci majetku obce Česká za rok 2012.
Otázala se, zda zastupitelstvo s těmito zápisy souhlasí.
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Ing.Chalupníková: Jaká je hodnota počítačové sestavy? Je možné ji nabídnout k prodeji?
P.Mičánková: Pořizovací hodnota sestavy je 21.869,- Kč. Jedná se starý počítač účetní obce
Česká, který se následně používal v knihovně a nyní je již nepoužitelný a zastaralý.
Nikdo nevznesl další připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 14/2013/3: pro – proti – zdržel se: 6 – 0 – 0

Usnesení č. 14/2013/3
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
zprávu o provedené inventarizaci majetku obce Česká za rok 2012, který je součástí zápisu
jako příloha č. 3. a zprávu o provedené likvidaci majetku obce Česká za rok 2012, která je
součástí zápisu jako příloha č. 4.

Bod č. 3
Schválení odpisového plánu.
Předsedající informovala, že od 1. 1. 2012 je obec povinna schvalovat odpisový lán. O
odpisovém plánu majetku obce Česká za rok 2012 informovala p. Mičánková . Odpisový plán
je součástí zápisu jako příloha č. 5 (viz příloha č. 5 – Odpisový plán majetku obce Česká).
Předsedající vyzvala přítomné o vyjádření. Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo
přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 14/2013/4: pro – proti – zdržel se: 6 – 0 – 0

Usnesení č. 14/2013/4
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
odpisový plán majetku obce Česká za rok 2012, který je součástí zápisu jako příloha č. 5.

Bod č. 4
Schválení výroční zprávy o poskytování informací dle.
zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012.
Předsedající informovala přítomné, že v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Česká
„Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2012 “. Výroční zpráva je součástí zápisu
jako příloha č. 6 (viz příloha č. 6 – Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012).
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Předsedající vyzvala přítomné o vyjádření. Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo
přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 14/2013/5: pro – proti – zdržel se: 6 – 0 – 0

Usnesení č. 14/2013/5
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
„Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2012“, která je součástí zápisu jako příloha
č. 6.

Bod č. 5
Schválení uzavření nových smluv:


Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany mezi
hasičským záchranným sborem (HZS) Lelekovice v obci Česká –
dodatek č. 8

Dodatek č. 8 ke smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany mezi HZS
Lelekovice a obcí Česká. ZO Česká odsouhlasilo již v loňském roce zvednout roční příspěvek
HZS Lelekovice na 60 000,- Kč.
Předsedající vyzvala přítomné o vyjádření. Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo
přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 14/2013/6: pro – proti – zdržel se: 6 – 0 – 0

Usnesení č. 14/2013/6
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
dodatek č. 8 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany hasičů Lelekovice
v obci Česká.



Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcných břemen

Budoucí povinný prohlašuje, že výlučným vlastníkem nemovitostí budova č.p. 383
postavené na parcele č. 36/40, pozemku p.č.39,40,36/3, všechny nemovitosti zapsané na LV
č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno – venkov pro
katastrální území Česká, obec Česká.
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Pro účely této smlouvy se rozumí:
- podzemním komunikačním vedením veřejné komunikační sítě je zemní metalický
kabel typu TCEPKPFLE 3 XN
- koncovým rozvaděčem je rozvaděč typu MRK 10 QT
Na základě skutečné polohy umístění Podzemního komunikačního vedení na Pozemcích
bude vyhotoven geometrický plán, kterým budou vyznačeny části Pozemků, k nimž budou
práva odpovídající věcným břemenům dle této smlouvy zřízena a výpočet věcného břemene
bude proveden dle usnesení č.12/2012/20 ze dne 5.11.2012.
Předsedající vyzvala přítomné o vyjádření. Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo
přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 14/2013/7: pro – proti – zdržel se: 6 – 0 – 0

Usnesení č. 14/2013/7
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene obcí Česká a Telefónica Czech
republic,a.s. na stavbu pod označením 15793/12/0495 DIZP O BV Česká 383 MŠ v jejímž
rámci bude umístěno:
v budově umístěn koncový rozvaděč typu MRK 10 a na pozemcích podzemní komunikační
vedení veřejné komunikační sítě – zemní kabel v HDPE trubce v délce cca 60 bm .

Bod č. 6
Veřejnosprávní
kontrola
poskytnutých obcí.

neinvestičních

příspěvků

Ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na § 15 zákona č.552/1991
Sb., o státní kontrole (dále jen „ kontrola“) byla provedena kontrola neinvestičních dotací na
MŠ Česká od obce Česká u Moniky Moravcové – ředitelky MŠ Česká, za období od 1. 1.
2012 – 31. 12. 2012. Kontrola byla vykonána dne 12.2.2013 od 9.00 hod. – 11.30 hod.
v Kuřimi, ZŠ na ul. Jungmannova – p. Eliška Homolová – účetní MŠ Česká. Kontrolou byli
pověřeni p. Milan Pavelka – předseda finančního výboru obce Česká, p. Lenka Mičánková předsedkyně kontrolního výboru obce . Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v MŠ
Česká je součástí zápisu č. 14/2013 jako příloha č. 7 (viz příloha č. 7 – Protokol o výsledku
veřejnosprávní kontroly v MŠ Česká).
Předsedající vyzvala přítomné o vyjádření se k projednávanému bodu. Nikdo nevznesl
připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 14/2013/8: pro – proti – zdržel se: 6 – 0 – 0
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Usnesení č. 14/2013/8
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
bere na vědomí
protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly v MŠ Česká za rok 2012, který je součástí zápisu
jako příloha č. 7.

Dále byl projednán návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Česká
za rok 2012, který podala dne 20.2.2013 ředitelka MŠ Česká p. Monika Moravcová ve
výši 29.772,31 Kč.
Fond odměn:
5.000,- Kč
Fond rezervní :
24.772,31 Kč
Celkem
29.772,31,- Kč
Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku byl proveden podle zákona 250/2000
v platném znění Sb.,§ 30 a §32.
Předsedající vyzvala přítomné o vyjádření se k projednávanému bodu. Nikdo nevznesl
připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 14/2013/9: pro – proti – zdržel se: 6 – 0 – 0

Usnesení č. 14/2013/9
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Česká.

Bod č.7
Schválení zadání ÚP Česká
Pověřená obec Kuřim , odbor investiční, Ing. Indrová zpracovala zadání ÚP Česká. V textu
zadání byly barevně vyznačeny změny dle výsledků projednání ( zapracované požadavky,
uplatněné v projednávání návrhu zadání). Návrh zadání ÚP Česká tvoří přílohu č.8 tohoto
zápisu.
Předsedající vyzvala přítomné o vyjádření. Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo
přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 14/2013/10: pro – proti – zdržel se: 6 – 0 – 0
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Usnesení č. 14/2013/10
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
zadání Územního plánu Česká dle přílohy č. 8

Schválení podání žádosti o dotace na vypracování Územního plánu Česká na JMK.
Dotace musí být podána do 15.3.2013. Max výše dotace je 200 000,- Kč.
Předsedající vyzvala přítomné o vyjádření. Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo
přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 14/2013/11: pro – proti – zdržel se: 6 – 0 – 0

Usnesení č. 14/2013/11
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
podání žádosti o dotace na vypracování Územního plánu Česká na JMK

Bod č. 8
Rozpočtové opatření 2/2013
Předsedající vyzvala p. Pavelku, jako předsedu finančního výboru o seznámení přítomných
s rozpočtovým opatřením č. 2/2013, které je součástí přílohy č. 8 (viz příloha č.9
–
Rozpočtové opatření č. 2/2013).
Hlavní změny:
Příjmy :
-- 96.100,- Kč nižší dotace
27.400,- Kč dotace na volbu prezidenta
Příjmy – snížení :
- 68.700,- Kč
Příjmy – celkem : 8 312.600,- Kč
Výdaje :
27.400,- Kč dotace na volbu prezidenta
24.000,- Kč oprava dveří na OÚ
Výdaje – zvýšení :
51.400 ,- Kč
Výdaje – celkem : 6 374.600 ,- Kč
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Předsedající vyzvala přítomné o vyjádření se k projednávanému bodu. Nikdo nevznesl
připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 14/2013/12: pro – proti – zdržel se: 6 – 0 – 0

Usnesení č. 14/2013/12
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2013, které je součást zápisu jako příloha č.9.

Bod č. 9
Různé
1.
JMK 7.2.2013 rozhodl, že z Programu rozvoje venkova vyčlení 18 mil Kč. Je to dotační titul
1.Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti- maximální získaná částka je
200 tis.Kč. Je zde bodové hodnocení na získání dotace. Zastupitelstvo se rozhodlo zažádat o
tyto dotace na opravu oken v zasedací místnosti a dveří v Obecní sokolovně v České, dle
cenové nabídky od firmy Kožina Lelekovice, kterou nechá starostka obce Ing. Chiniová
vypracovat .Výše požadovaná dotace bude dle bodového ohodnocení za 5 bodů – tzn. od
30%- do 40%, tělovýchovná zařízení 6 bodů, celkem i dle počtu obyvatel je hodnocení za 14
bodů.
Předsedající vyzvala přítomné o vyjádření. Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo
přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 14/2013/13: pro – proti – zdržel se: 6 – 0 – 0

Usnesení č. 14/2013/13
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
podání žádosti o dotace na JMK z Programu rozvoje venkova na opravu oken a dveří na
Obecní sokolovně v České.

2.
V sobotu 2.3.2013 končí Pekárny Blansko s prodejem potravin v místním obchodě na OÚ
Česká. Doposud se nám nepodařilo zajistit nového provozovatele. Po dohodě s vedením
f.Kovolit je možné využít kantýnu v této firmě. Je potřeba využívat vchod přes vrátnicinevyužívat vrata-možnost střetu s nákladními vozidly.
Bylo osloveno mnoho provozovatelů potravin z okolí, ale zatím nebyla kladná odezva. Pokud
bude mít kdokoliv i z řad občanů zájem o provozování potravin v České, veškeré informace
získá na Obecním úřadě Česká, Česká 26,tel: 541 232 126.

8

Zastupitelstvo obce Česká se rozhodlo, že v případě zájmu o provozování potravin v místním
obchodě na Obecním úřadě Česká, bude platit po dobu 1 roku veškeré energie ( elekt.energie,
topení, voda ) a je ochotno instalovat do těchto prostor klimatizaci. Výše nájemného zůstává
za 1 Kč/m2, celková plocha prodejny je 19 m2.
Předsedající vyzvala přítomné o vyjádření.
p.Valentová: Měla bych možného zájemce o provozování tohoto obchodu.
Ing.Chiniová: Informace získáte na Obecním úřadě Česká.
Nikdo nevznesl další připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 14/2013/14: pro – proti – zdržel se: 6 – 0 – 0

Usnesení č. 14/2013/14
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
v případě zájmu o provozování prodejny potravin na Obecním úřadě v České novému
provozovateli placení energií ( elek.energie, topení, voda ) na dobu 1 roku a instalaci
klimatizační jednotky.
3. Mikroregion Ponávka letos nebude žádat o dotace – nebyly vypsány.
4. Firma Veselý, která stavěla novou mateřskou školku v České, se přihlásila s touto stavbou
do soutěže „Stavba jihomoravského kraje“.
5. P.Mičánková přednesla žádost „Čedivadla – spolku ochotníků z České a okolí“ :
a) prezentace „Čedivadla“ na stránkách Obce Česká
b) zdarma uložení kulis ve sklepních prostorech a nácvik svých představení ( dle možnosti
využití sálu sokolovny) v Obecní sokolovně v České
c) prezentace Obce Česká jako hlavního sponzora na svých plakátech.
Nikdo nevznesl další připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 14/2013/15: pro – proti – zdržel se: 6 – 0 – 0

Usnesení č. 14/2013/15
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
a) prezentaci „Čedivadla“ na stránkách Obce Česká
b) zdarma uložení kulis ve sklepních prostorech a nácvik svých představení ( dle možnosti
využití sálu sokolovny) v Obecní sokolovně v České
c) prezentaci Obce Česká jako hlavního sponzora na svých plakátech.
6.Informace o kanalizaci v obci Česká – do 7.2.2013 byla zaslána všechna dokumentace na
Fond životního prostředí, do 4.3.2013 odsouhlasení zadávací dokumentace Fondem životního
prostředí, na 3.4.2013 je naplánováno otevírání obálek a začátek hodnocení. V půlce dubna by
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byla veřejná schůze, kde již bude známa firma na kanalizaci a poté cca koncem dubna,
začátkem května začne oprava kanalizace v obci Česká.

Bod č. 10
Závěr
Starostka ukončila veřejné zasedání v 19.35 hod., po projednání všech bodů programu, které
si ZO Česká odsouhlasilo, a s přítomnými se rozloučila.

V České, dne 1.března 2013
Zapsala: Lenka Mičánková.:……………………………………………………
Starostka obce: Ing. Jana Chiniová:……………………………………………………………
Ověřovatelé zápisu:
:……………………………………………………………………………….
: ………………………………………………………………………………….
Přílohy :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prezenční listina členů ZO Česká.
Prezenční listina příchozích občanů.
Zápis o provedené inventarizaci majetku obce Česká za rok 2012.
Zápis o provedené likvidaci majetku obce Česká za rok 2012.
Odpisový plán majetku obce Česká.
Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2012.
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v MŠ Česká za rok 2012.
Zadání Územního plánu Česká
Rozpočtové opatření č. 2/2013.

Vyvěšeno: 4. 3. 2013
Sňato: 25. 3. 2013
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Diskuze občanů – veřejné zasedání 14/2013 ze dne 25.2.2013
p.Valentová: Opravu dveří na Obecním úřadě po vloupání-zaplatí nám to pojišťovna?
p.Pavelka: Ano, vyčíslená škoda cca 36 tis.Kč bude zaplacena z pojištění obce.
p.Šebrlová: V obci nyní máme plno dobrých kulturních akcí – nebylo by možné přihlásit obci
do soutěže „Vesnice roku“.
Ing.Chiniová: V současnosti zatím o tomto neuvažujeme – po vzhlédnutí všech ostatních
přihlášených obcí nemáme takové aktivity a možnosti, jako ostatní.
p.Valentová: Jak to vypadá s přechody v obci?
Ing.Chiniová: Čeká se na dotace – projekt máme, stavební povolení máme, žádost byla
podána. Poté budeme podle finančních možností obce a podle výše dotací realizovat tento
projekt.
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