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Zápis č. 15/2021 
o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, 

konaného dne 15. 3. 2021 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 5. 3. 2021 do 15. 3. 2021. 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. 

 

Veřejné zasedání se koná za dodržení aktuálních hygienických a 

epidemiologických opatření vyhlášených příslušným orgánem státní správy. 

 

 
* * * 

 

Bod  č.1 

 
Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 15/2021 

 
Návrhy na ověřovatele zápisu: p. Baumann, p. Pavelka. 

 

Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své 

stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo. 

 

Návrh usnesení č.15/1/2021: 

Zastupitelstvo obce Česká určuje ověřovateli zápisu p. Baumanna a p. Pavelku. 

 

Výsledek hlasování: pro – 6   proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/1/2021 bylo schváleno. 
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Schválení  programu 

 
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu. 

 

Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své 

stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo. 

 

Schválení programu 15. veřejného zasedání 

 

Návrh usnesení č.15/2/2021: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje následující program zasedání: 

 

Program 15. zasedání Zastupitelstva obce Česká 

 
Navržený  

program: 

1) Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 15/2021. 

2) Zprávy jednotlivých výborů 

3) MŠ Česká  

-   schválení protokolu z veřejnosprávní kontroly neinvestičních dotací 

na MŠ Česká za rok 2020 

4) Schválení uzavření nových smluv  

- dodatek č. 16 o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci 

Česká 

- schválení darovací smlouvy od firmy CEI group s.r.o. na splaškovou 

a dešťovou kanalizaci 

- Schválení smlouvy o umístění Z- boxu 

- Schválení smluv o převodu pozemků 

5) Zpráva inventarizační komise za rok 2020 

6) Schválení výroční zprávy o poskytování informací dle zákona č. 

106/1999 Sb. za rok 2020 

7) Schválení odpisového plánu na rok 2021 

8) Různé 

- RO 1/2021 

- Žádost TJ Sokol Česká o snížení nájemného  

9) Závěr 

 
 

Výsledek hlasování: pro – 6   proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/2/2021 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č.2 

 
Zprávy jednotlivých výborů 
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Stavební výbor:  
1. Žádost o dodatečné povolení stavby ze dne 3. 3. 2021 k projektové dokumentaci 

Výstavba krytého stání pro dva automobily a pergoly se zahradním domkem na parcele 

p.č. 618/1 v k.ú. Česká. 

Žádost podal: Michal Jindra, Česká č.ev. 59, Česká 664 31 

Jedná se o kryté stání pro dva automobily umístěné před domem č.ev. 59 o výměře 36 m².  

Konstrukce stavby je tvořena dřevěnými sloupy, zakotvenými pomocí kotevních profilů do 

základových patek z betonu. Na dřevěných sloupcích spočívá konstrukce krovu tvořená 

dřevěnými vaznicemi na kterých jsou umístěny dřevěné krokve. Střešní krytinu tvoří 

trapézový plech. Pergola ze zahradním domkem o výměře 27,5 m²,  je tvořena obdobnou 

konstrukcí jako výše popsané kryté stání pro dva automobily, stěny jsou opláštěny OSB 

deskou. Střešní krytinu tvoří asfaltový pás. Odvodnění obou střech je svedeno do nádrže na 

vodu na pozemku majitele. 

Obec Česká souhlasí s navrhovanými stavbami.  

– návrh usnesení stavebního výboru – schválit v tomto znění 

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.  

 

Návrh usnesení č.15/3/2021:                                                                                                      

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zprávu stavebního výboru.   

Výsledek hlasování: pro – 6   proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/3/2021 bylo schváleno. 

 

 

 

2. Žádost o vydání závazného stanoviska k řízení pro vydání společného povolení na akci 

Přístavba a stavební úpravy rekreační chaty na parcelách č. 579/6 a 579/7 v k.ú. Česká. 

 

 Žádost podal: Ing. Roman Pavloušek, Česká 346, 664 31 zastoupený Ing. Martin Němec, 

Podveská 14, Brno, 624 00  

 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího rekreačního objektu a přístavbu. Objekt po přístavbě bude 

mít půdorysnou plochu 47,3 m². Přístavba je navržena z dřevěné sloupkové konstrukce, 

vyplněné kamennou vlnou. Založení budovy na monolitické železobetonové pasy. Plochá 

střecha bude kryta foliovou hydroizolací. Vnější opláštění přístavby bude provedeno 

dřevěným obkladem z prken. 

Obec Česká nesouhlasí s navrhovanou přístavbou rekreační chaty z důvodů nedostatečného 

odstupu od hranice pozemku. 

– návrh usnesení stavebního výboru – schválit v tomto znění 

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.  
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Návrh usnesení č.15/4/2021:                                                                                                      

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zprávu stavebního výboru.   

Výsledek hlasování: pro – 6   proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/4/2021 bylo schváleno. 

 

 

 

Finanční výbor:  

 
Ing. Doležal  přednesl zprávu finančního výboru, která je přílohou č. 4 tohoto zápisu. 

 

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.  

 

Návrh usnesení č.15/5/2021: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zprávu finančního výboru.  

Výsledek hlasování: pro – 6   proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/5/2021 bylo schváleno. 

 

 

 

Kontrolní výbor:  
 
Paní Mičánková přednesla zprávu kontrolního výboru, která je přílohou č. 5 tohoto zápisu. 

 

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.  

 

Návrh usnesení č.15/6/2021: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zprávu kontrolního  výboru.  

Výsledek hlasování: pro – 6   proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/6/2021 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Bod č.3 

 
MŠ Česká  

- schválení protokolu z veřejnosprávní kontroly neinvestičních dotací 

na MŠ Česká za rok 2020 
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P. Mičánková přednesla protokol z veřejnosprávní kontroly neinvestičních dotací na 

Mateřskou školu Česká za rok 2020, která je součástí zápisu jako příloha č. 6.  

 

Nikdo nevznesl další připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.15/7/2021: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje protokol z veřejnosprávní kontroly 

neinvestičních dotací na MŠ Česká za rok 2020. 

Výsledek hlasování: pro – 6   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/7/2021 bylo schváleno 
 

 

 

Bod č.4 
 

Schválení uzavření nových smluv 

 

- dodatek č. 16 o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci 

Česká mezi HZS Lelekovice a obcí Česká 
 

Dodatek č. 16 ke smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany mezi HZS 

Lelekovice a obcí Česká. Roční příspěvek pro HZS Lelekovice činí 60 000,- Kč. 

 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.15/8/2021: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dodatek č. 16 ke smlouvě o spolupráci při 

zabezpečování požární ochrany mezi HZS Lelekovice a obcí Česká – cena 60 000,- Kč. 

Výsledek hlasování: pro – 6   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/8/2021 bylo schváleno 
 

 

- schválení darovací smlouvy od firmy CEI group s.r.o. na splaškovou a 

dešťovou kanalizaci 
 

Dárce tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem stavby dešťové a splaškové kanalizace 

v lokalitě 32, II. etapa – výstavba 7 RD – dílčí část SO 04 a SO O6 na pozemcích p.č.32/206, 

p.č.32/220, p.č. 35, p.č. 36/1 a p.č. 526/17 vše v k.ú. Česká. Kolaudační souhlas byl vydán 

dne 8.11.2011 pod č.j. MK//15359/11/OSVO Městským úřadem Kuřim, Odborem stavebním 

a vodoprávním.. 
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1. údaje o dokončené stavbě SO 04 – Kanalizace splašková 

byly vybudovány 2 větve splaškové kanalizace S.3.2. v délce 56,2 M a S.3. v délce 

29,4 m z PP potrubí DN 300 

Hodnota daru splaškové kanalizace činí:  499.000,-Kč                                                                   

(slovy: čtyřistadevadesátdevěttisíckorunčeských)     

2. údaje o dokončené stavbě SO 05 – Kanalizace dešťová 

byla vybudována dešťová kanalizace D.3.2. v délce 53 M a vsakovací prvek . 

Hodnota daru dešťové kanalizace činí: 847.000,-Kč                                                                   

(slovy: osmsetčtyřicetsedmtisíckorunčeských)     

Hodnota převáděného majetku celkem činí celkem částku 1.346.000,-Kč (slovy: 

jedenmiliontřistačtyřicetšesttisíckorunčeských). 

Ve smyslu zákona č. 357/1992 Sb. Ve znění pozdějších předpisů je bezúplatné nabytí majetku 

osvobozeno od daně darovací. 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.15/9/2021: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje darovací smlouvu na dešťovou a 

splaškovou kanalizaci . Hodnota daru 1 346 000,- Kč včetně DPH. 

Výsledek hlasování: pro – 6   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/9/2021 bylo schváleno 
 

 

- schválení smlouvy pro umístění Z-boxu a spolupráci při jeho 

provozování 

 
Touto smlouvou se obec Česká zavazuje, že pronajme část pozemku p.č. –p.č. 374 – ostatní 

plocha, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 734 m2, , která je zapsána na LV č. 1 vedeného 

pro k.ú. Česká, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-

venkov firmě Zásilkovna s.r.o. Z pozemku p.č. 374 v k.ú. Česká se pronajímá plocha o 

výměře 0,68 m2 pro umístění Z.- boxu pro umístění automatu sloužícího k vydávání zásilek 

pro firmu Zásilkovna s.r.o. K tomuto pozemku přivede obec na vlastní náklady přívod el. 

energie a bude ji také platit. 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.15/10/2021: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje smlouvu pro umístění Z- BOXU a 

spulupráci při jeho provozování. 
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Výsledek hlasování: pro – 6   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/10/2021 bylo schváleno. 

 

 

 
Schválení smluv o převodu pozemků 
 

- P. Uher – žádost o odkoupení části pozemků p.č. 2633/15,2633/16 a 

2633/17 a to v šíři pozemku p.č. 2633/7 v k.ú. Kuřim 
 

Žádost podal dne 10. 2. 2021 pan Jan Uher. 

Vzhledem k tomu, že v současné době není ještě zcela dané, kde půjde komunikace sloužící 

pro obchvat Kuřimí. Po poradě se zpracovatelem ÚP Kuřim obec Česká nemůže zveřejnit 

záměr prodeje pozemků. 

 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.15/11/2021:                                                                                                   

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. p.č. 

2633/15,2633/16 a 2633/17 a to v šíři pozemku p.č. 2633/7 v k.ú. Kuřim. 

Výsledek hlasování: pro – 6   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/11/2021 bylo schváleno. 
 

 

- Kovolit Česká 
 

Obec Česká obdržela dne 5.3.2021 opakovanou žádost od společnosti Kovolit Česká s.r.o. o 

prodej pozemků p.č. 171/3 ostatní plocha, o výměře 162 m2 p.č. 169/2 zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 9 m2 ve vlastnictví obce Česká. 

V žádosti je uvedena domněnka společnosti Kovolit Česká s.r.o., že předmětné pozemky 

vznikly při digitalizaci – nejspíše v roce 2017. Obec Česká vede v majetku předmětné 

pozemky dle inventur již daleko dříve. Obec Česká požádala Katastrální úřad pro 

Jihomoravský kraj, pracoviště Brno – venkov o zjištění nabývacích titulů na tyto pozemky. 

Na vyřízení žádosti čekáme. Žádost obec Česká opětovně posoudí na základě očekávaných 

údajů z katastrálního úřadu. 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Návrh usnesení č.15/12/2021:                                                                                              

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s uvedeným postupem. 

Výsledek hlasování: pro – 6   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/12/2021 bylo schváleno. 
 

 

- Pozemek p. č. 646/91 
Jedná se o pozemek v ulici místní značení Nádavky II. Obec obdržela žádost s návrhem 

převodního práva k pozemku p.č. 646/91 v k.ú. Česká se způsobem využití ostatní 

komunikace.  

Z  žádosti je zřejmé, že se jedná o pozemek v ulici místní značení Nádavky II. parc.č. 646/91 

v k.ú. Česká, se způsobem využití ostatní komunikace, ostatní plocha.  

Z žádosti nicméně není zřejmé, zda součástí zamýšleného daru je i (stavba) komunikace, která 

na pozemku byla vybudována. Obec požádá o sdělení této skutečnosti. 

Oslovení ostatních majitelů by následovala až po vyjasnění , čeho se dar týká. Když by 

komunikace nebyla součástí darovaného pozemku, můžeme pozemky přijmout. 

V opačném případě musíme zvážit přijetí daru z důvodů obtížnost následné údržby 

komunikace. 

 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.15/13/2021:                                                                                              

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s uvedeným postupem  

Výsledek hlasování: pro – 6   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/13/2021 bylo schváleno. 
 

 

Převody pozemků pro komunikaci za hospodou 

 

- P. Pokorný   
jedná se o pozemek dle GP nově vyznačená p.č. 36/44 o výměře 102 m2 .Pověření k jednání o 

převodu pozemků provede Mgr. Ján Bahýľ na základě plné moci. 

 
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.15/14/2021:                                                                                              

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uděluje plnou moc Ing. Mgr. Janovi Bahýľovi ke 

všem jednáním a zastupování obce Česká o převodu pozemku p.č. 36/44 o výměře102 m2 
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Výsledek hlasování: pro – 6   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/14/2021 bylo schváleno. 
 

 

 

- F. Real park 
jedná se o pozemek dle GP nově vyznačená p.č. 18/4 o výměře 42 m2. Pověření k jednání o 

převodu pozemků provede Mgr. Ján Bahýľ na základě plné moci. 
 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.15/15/2021:                                                                                              

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uděluje plnou moc Ing. Mgr. Janovi Bahýľovi ke 

všem jednáním a zastupování obce Česká o převodu pozemku p.č. 18/4 o výměře 42 m2. 

Výsledek hlasování: pro – 6   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/15/2021 bylo schváleno. 

 
 

- P. Marie Švábová 
Jedná se o pozemek dle GP nově vyznačená p.č. 18/3 o výměře 345 m2. Vlastníkovi byla 

předána smlouva k převodu pozemků a čekáme na jejich vyjádření. 

 
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.15/16/2021:                                                                                              

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí   předání smluv o převodu pozemků 

p.č. 18/3 o výměře 345 m2. 

 

Výsledek hlasování: pro – 6   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/16/2021 bylo schváleno. 
 

 

Převody pozemků za kapličkou 

 
Pozemky p. Slabá a p. Ježková - v případě souhlasu nutno požádat o souhlas s dělením 

pozemků, odhad ceny pozemků a  poté daňové přiznání  

 

- Smlouva darovací - pí. Marie Slabá 
Jedná se o pozemek dle GP nově vyznačená p.č. 149/3 o výměře 268 m2. 

 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Návrh usnesení č.15/17/2021:                                                                                               

 

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. 149/3 o 

výměře 268 m2. 

 

Výsledek hlasování: pro – 6   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/17/2021 bylo schváleno. 
 

 

- Smlouva darovací – pí. Marie Ježková 
Jedná se o pozemek dle GP nově vyznačená p.č. 138/3 o výměře 391 m2. 

 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.15/18/2021:                                                                                               

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. 138/3 o 

výměře 391 m2. 

 

Výsledek hlasování: pro – 6   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/18/2021 bylo schváleno. 

 
 

- Směnná smlouva – záměr byl  vyvěšen od 26. 2. 2021 do 13. 3. 2021. 

 
Obec Česká má v úmyslu směnit pozemky v katastrálním území Česká, zapsané v katastru 

nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj: 

parc. č. m2 LV 

140/3 15 1 

140/4 2 1 

a pozemky v katastrálním území Česká, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, které budou obci darovány: 

parc. č. m2 LV 

138/2 358 177 

138/3 391 177 

149/2 341 121 

149/3 268 121 
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za pozemky v katastrálním území Česká, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, které jsou ve vlastnictví Vladimíra Makeľa a Ing. Dagmar 

Stančekové: 

parc. č. m2 LV 

133/1 388 980 

133/2 653 980 

135/1 187 980 

135/2 84 980 

136/2 314 980 

137/2 669 980 

 

p. Stanček: „O schválení této smlouvy se poradí se svým právním zástupcem“. 

 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.15/19/2021:                                                                                              

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje směnnou smlouvu na výše uvedené 

pozemky. 

Výsledek hlasování: pro – 6   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/19/2021 bylo schváleno. 
 

 
Dokud nebude na základě smlouvy o převodu pozemků ve prospěch obce zahájeno řízení o 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, pověřuje ZO Česká starostku obce jako 

určeného zastupitele, dle stavebního zákona, aby lokalita Z 5.1. byla vyjmuta z návrhu změny 

č. 2 ÚP. 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.15/20/2021:                                                                                              

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí, aby lokalita Z 5.1. byla vyjmuta ze změny 

č. 2 ÚP Česká, pokud nebude na základě smlouvy o převodu pozemků ve prospěch obce 

zahájeno řízení o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

Výsledek hlasování: pro – 6   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/20/2021 bylo schváleno. 
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Bod č.5 
 

Zpráva inventarizační komise za rok 2020 
 

P. Mičánková přednesla zprávu inventarizační komise za rok 2020, která je součástí zápisu 

jako příloha č. 7. 

 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.15/21/2021: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zprávu inventarizační komise za rok 2020. 

Výsledek hlasování: pro – 6   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/21/2021 bylo schváleno 
 

 

 

Bod č.6 
 

Schválení výroční zprávy o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 

Sb., za rok 2020 

 
P. Chiniová předložila zprávu o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, která součástí zápisu jako příloha č. 8. 

 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.15/22/2021: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zprávu o poskytování informací dle 

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020. 

Výsledek hlasování: pro – 6   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/22/2021 bylo schváleno. 

 
 

 

Bod č.7 
 

Schválení odpisového plánu na rok 2021 
 

Ing. Doležal přednesl odpisový plán Obce Česká na rok 2021, který je součástí zápisu jako 

příloha č. 9.  

 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Návrh usnesení č.15/23/2021: 

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje odpisový plán Obce Česká na rok 2021. 

Výsledek hlasování: pro – 6   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/23/2021 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č.8 
 

Různé 
 

Schválení rozpočtového opatření č. 1/2021  

 
Příjmy:  

239 500,- Kč      Dotace pro MŠ Česká 

 

Příjmy – celkem: 15 669 300,- Kč 

 

Výdaje:  

239 500,- Kč      Dotace pro MŠ Česká 

 

Výdaje – celkem: 26 986 600,- Kč  
 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.15/24/2021:                                                                                              

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021 (viz. příloha č. 10 ). 

Výsledek hlasování: pro – 6   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/24/2021 bylo schváleno. 
 

 

TJ Sokol Česká – žádost o snížení nájemného 

TJ Sokol Česká podala žádost o snížení nájemného dle „Smlouvy o nájmu nebytových 

prostor“ obecní sokolovny Česká ze dne 30. 10. 2017. Jednota v roce 2020 i 2021 nemůže 

plně využívat prostory sokolovny pro sport z důvodu epidemie covid-19. Z tohoto důvodu 

žádá o snížení nájmu o částku 20 000,- Kč.  

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Návrh usnesení č.15/25/2021:                                                                                              

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje snížení nájmného dle „Smlouvy o nájmu nebytových 

prostor“ obecní sokolovny Česká ze dne 30. 10. 2017 o 20 000,- Kč  ve dvou částkách 

(v roce 2021 o částku 10 000,- Kč, v roce 2022 o částku 10 000,- Kč). 

Výsledek hlasování: pro – 6   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.15/25/2021 bylo schváleno. 
 
 

 

Bod č.9 

 
Závěr 

 
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19.10 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) Zpráva stavebního výboru 

4) Zpráva finančního výboru 

5) Zpráva kontrolního výboru 

6) Protokol z veřejnosprávní kontroly neinvestičních dotací na MŠ Česká za rok 2020  

7) Zpráva inventarizační komise za rok 2020 

8) Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2020 

9) Odpisový plán Obce Česká na rok 2021 

10) Rozpočtové opatření č. 1/2021 

 

V České dne 25. 3. 2021 

 

 

Zapsala: p. Mičánková ………………………………….. 

 

Starostka obce: Ing. Chiniová …………………………... 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

p.Baumann:…………………………………… 

 

p. Pavelka:.………………………………………………… 


