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Zápis č. 16/2021 
o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, 

konaného dne 24.5. 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 14.5. 2021 do 24.5. 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. 16/2021 

 
Návrhy na ověřovatele zápisu: Ing. Doležal, p. Petlach 

 

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

stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo. 

 

Návrh usnesení č.16/1/2021:   

Zastupitelstvo obce Česká určuje ověřovateli zápisu Ing. Doležala a p. Petlacha. 

 

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

Usnesení č.16/1/2021 bylo schváleno. 

 

 
 

Schválení  programu 

 
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu. 
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Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své 

stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo. 

 

Schválení programu 16. veřejného zasedání 

 

Návrh usnesení č.16/2/2021:    

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje následující program zasedání: 

 

Program 16. zasedání Zastupitelstva obce Česká 

 
Navržený  

program: 

1) Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 16/2021. 

2) Zprávy jednotlivých výborů 

3) Schválení závěrečného účtu obce Česká a účetních závěrek obce 

Česká a MŠ Česká za rok 2020, schválení rozdělení hospodářského 

výsledku MŠ Česká 

4) Komunitní centrum Česká 

- Schválení dodatku č. 2 se zhotovitelem MSU 

5) Schválení uzavření nových smluv  

- dodatek č. 46 ke smlouvě o nájmu s BVK 

- schválení darovací smlouvy od firmy Renocar Real Estate,a.s. na 

prodloužení vodovodu 

- schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

s EG.D,a.s. 

- schválení smluv o převodu pozemků 

6) Žádost o poskytnutí individuální dotace od AC Lelekovice 

7) Schválení RO č. 2/2021 

8) Různé  

- Oprava komunikace na Bau 32 

9) Závěr 

 
 

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

Usnesení č.16/2/2021 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č.2 

 
Zprávy jednotlivých výborů 

 

Stavební výbor:  
 

1. Žádost o souhlas s dodatečným povolením stavby zimní zahrady ze dne 15.4. 2021 

na parcele p.č. 21/1 v k.ú. Česká. 

Žádost podal: Zdeněk Mičánek, Česká 61, 664 31 

Jedná se o přístavbu zimní zahrady ke stávajícímu objektu. 

Obec Česká souhlasí s dodatečným povolením stavby. 
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– návrh usnesení stavebního výboru – schválit v tomto znění 

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.  

 

Návrh usnesení č.16/3/2021:                                                                                                      

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.16/3/2021 bylo schváleno. 

 

 
 

2. Žádost o vyjádření/souhlas ke stavbě novostavby garáže na parcelách č. 579/10 a 

579/11 v k.ú. Česká.  

Žádost podal: Bc. Lukáš Přichystal, Česká 55, 664 31,  

v zastoupení: Ing. Arch. Tomáš Čejka, Eliášova 700/11, 616 00 Brno 

 

Jedná se o novostavbu garáže o rozměrech půdorysu 10m x 9m a výškou atiky 3,340m. 

Objekt bude zděný z plynosilikátových tvárnic, střešní konstrukce je plochá s krytinou z PVC 

fólie. 

Obec Česká nesouhlasí s navrhovanou stavbou, je v rozporu s platným územním plánem obce 

Česká, kde je výstavba nových objektů možná do 50 m2 celkové zastavěné plochy. Garáž 

nesplňuje charakter výstavby v plochách individuální rekreace.  

Stávající zděný objekt má plochu 170 m2. 

– návrh usnesení stavebního výboru – schválit v tomto znění 

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.  

 

Návrh usnesení č.16/4/2021:                                                                                                      

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.16/4/2021 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.  
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Návrh usnesení č.16/5/2021:                                                                                          

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.16/5/2021 bylo schváleno. 

 

 

Kontrolní výbor:  bez zprávy 

 

 

 

Bod č.3 

 
Schválení závěrečného účtu obce Česká a účetních závěrek obce Česká a 

MŠ Česká za rok 2020, schválení rozdělení hospodářského výsledku MŠ 

Česká 
 

Ing. Doležal, předseda finančního výboru konstatoval, že závěrečný účet byl řádně vyvěšen 

od 7.5. 2021 do 24.5.2021 (viz příloha č. 5 – Závěrečný účet za rok 2020). 

Výsledek hospodaření obce v roce 2020 vykázal zisk ve výši:  5 213 358,04 Kč. Zůstatek na 

běžném účtu k 31. 12. 2020 byl 33 019 473,70 Kč. Přezkoumání bylo provedeno nezávislým 

auditorem fa. AUDIT - DANĚ s.r.o. v souladu se zákonem 420/2004 Sb. a závěr 

z přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření obce Česká za rok 2020 nebyly zjištěny žádné 

chyby a nedostatky.  

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení č.16/6/2021:                                                                                                        

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje závěrečný účet za rok 2020, jehož nedílnou 

součástí je zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Česká za rok 2020 a to bez výhrad 

(příloha č. 5).  

 

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

Usnesení č.16/6/2021 bylo schváleno. 

 

 

 
Schválení účetní závěrky Obce Česká za rok 2020 

 
Předmětem schvalování je účetní závěrka Obce Česká a příspěvkové organizace MŠ Česká za 

rok 2020 sestavená k 31.12. 2020. Bylo zjištěno, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje 

věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Zastupitelstvo 



5 

 

provedlo schválení na základě podkladů dodaných od účetní obce, a to zejména schvalované 

účetní závěrky, inventarizační zprávy a zprávy auditora o přezkoumání hospodaření. 

Finanční výbor Zastupitelstva obce Česká obdržel v řádném termínu výkazy a zprávy. 

Dne 24.5 2021 předkládá Finanční výbor Zastupitelstva obce Česká návrh účetní závěrky 

Obce Česká za rok 2020. Přílohou tohoto návrhu je Zpráva Finančního výboru ke schválení 

účetní závěrky Obce Česká za rok 2020 s tímto závěrem: bylo zjištěno, že schvalovaná účetní 

závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní 

jednotky. Zastupitelstvo obce Česká projednalo návrh účetní závěrky Obce Česká za rok 

2020. Zastupitelstvo obce Česká nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu 

předložených podkladů v souladu s § 4 vyhl. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu 

účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Zastupitelstvo obce Česká schvaluje účetní 

závěrku Obce Česká za rok 2020. Zároveň zastupitelstvo obce Česká rozhodlo o převedení 

výsledku hospodaření za rok 2020 ve výši 5 213 358,04 Kč v roce 2021 na účet 432. 

Výsledek hospodaření minulých účetních období. O schválení účetní závěrky Obce Česká 

bude vypracován protokol, který bude do 30. 6. 2021 odeslán do Centrálního systému 

účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech.  

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení č.16/7/2021:                                                                                                        

Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, schvaluje účetní závěrku za rok 2020 obce Česká (příloha č.6 ). 

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

Usnesení č.16/7/2021 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Zlepšený hospodářský výsledek  
 

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení č.16/8/2021:                                                                                                   

Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 

2020 ve výši 5 213 358,04 v roce 2021 na účet 432. 

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

Usnesení č. 16/8/2021 bylo schváleno. 
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Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Česká za rok 2020 
 

Dne 24.5.2021 předkládá Finanční výbor Zastupitelstva obce Česká návrh účetní závěrky 

mateřské školy Česká za rok 2020. 

Přílohou tohoto návrhu je Zpráva finančního výboru ke schválení účetní závěrky Mateřské 

školy Česká za rok 2021 s tímto závěrem: 

- bylo zjištěno, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu 

účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

  

Finanční výbor navrhuje následující usnesení zastupitelstva ve věci schvalování účetní 

závěrky Mateřské školy Česká za rok 2020: 

Zastupitelstvo obce Česká projednalo návrh účetní závěrky Mateřské školy Česká za rok 

2020. Zastupitelstvo obce Česká nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu 

předložených podkladů v souladu s § 4 vyhl.220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu 

účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Zastupitelstvo obce Česká tímto schvaluje účetní 

závěrku Mateřské školy Česká za rok 2020. 

Zastupitelstvo obce Česká rozhodlo na svém zasedání dne 24.5. 2021 o převedení výsledku 

hospodaření za rok 2020 ve výši 132 758,74 Kč v roce 2021 do fondu odměn 33 190,- Kč a 

do fondu rezervního 99 568,74 Kč. 

 
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení č.16/9/2020:                                                                                                       

Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, schvaluje účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace MŠ 

Česká (příloha č. 7). 

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

Usnesení č. 16/9/2021 bylo schváleno. 
 

 

 

 

Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku  

 
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení č.16/10/2021:                                                                                                 

Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, schvaluje návrh rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 

ve výši 132 758,74 Kč za rok 2020 v roce 2021 do fondu odměn 33 190,00,- Kč a do fondu 

rezervního 99 568,74 Kč  příspěvkové organizace MŠ Česká . 

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

Usnesení č. 16/10/2021 bylo schváleno. 
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Bod č.4 
 

Komunitní centrum 

 

Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou MSU 
Předmětem tohoto dodatku je schválení změnových listů 1 -7 – navýšení ceny 

 

Zdůvodnění změn při stavbě Komunitního centra v České 
 

1.Úprava kanalizace v 1.PP 

 

Po dokončení bouracích prací původního objektu byly zjištěny výškové poměry stávajících 

přípojek kanalizace. Koncová pozice splaškové přípojky se nachází výrazně výš, než jsme 

předpokládali (z prováděcí dokumentace IS v ulici Nová). Abychom nemuseli vykopávat 

celou přípojku v ulici, doporučujeme upravit splaškovou kanalizaci v suterénu tak, že 

podlahové vpusti budou zrušeny, úklidová komora bude přesunuta do 1.NP za toalety a 

příležitostné WC a sprcha v suterénu budou čerpány. Využití těchto dvou zařizovacích 

předmětů bude minimální, celé 1.PP jsou sklady. Zbytek domu (1.NP a 2.NP) bude 

odkanalizován gravitačně dle původní PD. 

Výše uvedené práce nebyly součástí smluvního rozpočtu a jejich provedení nemohl 

zhotovitel předpokládat. 

Cena po odpočtech a připočtech : 53.768,61 Kč bez DPH 

2.Akustické cihly ve štítové zdi 

 

Po dokončení bouracích prací původního objektu byl zjištěn stav štítové stěny souseda – 

stěna je na několika místech perforovaná (botník, elektroměr) a není možné počítat 

s náležitým hlukovým útlumem. Proto bylo ze strany projektanta doporučeno nahradit 

původně navržené zdivo objektu Komunitního centra zdivem akustickým. 

Dále je nezbytně nutné dodržet technologickou kázeň při zdění těchto konstrukcí a udržet 

odstup stěny od tepelné izolace a stávající zdi souseda. 

Výše uvedené práce nebyly součástí smluvního rozpočtu a jejich provedení nemohl 

zhotovitel předpokládat. 

Cena po odpočtech a připočtech : 68.448,08 Kč bez DPH 

3. Změna založení stavby 

 

Skutečný stav základů sousedního domu a pozice přípojek do „nové“ školky neumožňují 

zvětšit vykopanou jámu pro osazení vnějšího bednění „bílé vany“. Bude proto provedeno 

náhradní řešení, které obnáší vyzdění ztraceného bednění do výšky cca 1,2 m, jeho 

vybetonování a až následně budou použity systémové bednící dílce z vnější strany. 

Systémové bednění z vnitřní strany bude podle původního projektu.  
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Výše uvedené práce nebyly součástí smluvního rozpočtu a jejich provedení nemohl 

zhotovitel předpokládat. 

Cena po odpočtech a připočtech : 41.618,20 Kč bez DPH 

4. Byl zrušen 

5. Doplnění chybějících nosných překladů 

Na základě zjištění zhotovitele: slepý výkaz výměr neobsahoval část nosných překladů. 

Jejich množství se tímto Změnovým listem narovnává. 

Cena po odpočtech a připočtech : 29.153,63 Kč bez DPH 

Cena po odpočtech a připočtech : 54 204,- Kč bez DPH 

 7. Změna SDK podhledu 

R-ZL 07 – Změna SDK podhledu v místnosti sálu, vstupní haly a kuchyňky v 1.NP 

Cena po odpočtech a připočtech : 180.125,77 Kč bez DPH 

 

Celková cena za vícepráce : 427 319,- Kč bez DPH 
 

Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

6 .  Změna ve zhotovení vodovodní přípojky 

Na základě zjištění zhotovitele není možné vzhledem k velmi stísněným podmínkám mezi 

uličním vodovodním řadem a místem připojení k objektu, umístit startovací a cílovou 

šachtu. Současně se v místě staveniště vyskytuje mnoho inženýrských sítí včetně plynu, což 

nedovoluje dělat protlak pod vozovkou ani strojní překop. Z toho důvodu je nutné zvolit 

ruční kopání a proto dochází ke změně ve zhotovení vodovodní přípojky. 

Výše uvedené skutečnosti nebyly součástí smluvního rozpočtu ani technické zprávy a jejich 

provedení nemohl zhotovitel předpokládat. 

V průběhu realizace došlo k upřesnění provedení podhledu v 1.NP v místnostech č.101 – 

vstupní schodišťová hala, 102 – víceúčelový sál a 103 – kuchyňka/občerstvení - akustický 

podhled v designu „hvězdné nebe“, konkrétně desky KnauF Cleaneo na odpovídající nosné 

kovové konstrukci z profilů CD s přímým uchycením a s minerální izolací tl.40 mm, 

rozptýlené kulaté děrování s černou fólií. 

Výše uvedené práce nebyly součástí smluvního rozpočtu a jejich provedení nemohl 

zhotovitel předpokládat. 
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Návrh usnesení č.16/11/2021:                                                                                                

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

o obcích ve znění pozdějších předpisů,  schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s MSU. 

 

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

Usnesení č. 16/11/2021 bylo schváleno. 

 

 
Dále byly odsouhlaseny další vícepráce , které budou ještě naceněny a cena 

bude odsouhlasena v následujících změnových listech. 

 
1. Slaboproud – nebylo součástí rozpočtu : 

- veškeré kabeláže pro slabobroud + instalační krabice pro hlásku 

- datový rozvaděč + koncové zásuvky 

- EZS – bude proveden v celém rozsahu 

2. El. zamykání dveří 

3. Videotelefony 

4. Generální klíč 

 
Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 
Návrh usnesení č.16/12/2021:                                                                                               

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

o obcích ve znění pozdějších předpisů,  schvaluje výše uvedený rozsah víceprací, které 

nebyly součástí projektu. 

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

Usnesení č. 16/12/2021 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č.5 
 

Schválení uzavření nových smluv 

 

- schválení darovací smlouvy od firmy Renocar Real Estate, a.s. 
 

Jedná se o prodloužení vodovodu, který obsahuje propoj na vodovod DN 350 a 

prodloužení vodovodu DN 80, umístěném na pozemku p.č. 484/2 v k.ú Česká, ve 

vlastnictví obce Česká. Hodnota daru činí 424 961,68 včetně DPH. 

 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.16/13/2021:                                                                                              

Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 
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o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje darovací smlouvu na prodloužení 

vodovodu. Hodnota daru 424 961,68 Kč včetně DPH. 

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

Usnesení č. 16/13/2021 bylo schváleno. 

 
 

- schválení dodatku č. 46 ke smlouvě o nájmu s BVK o nájmu majetku, 

provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu obce Česká 

a o poskytování služeb souvisejících s pronajatým majetkem ze dne 

31. 5. 2001 
 

Splašková kanalizační stoka  
 

vkládá se: 

Inv. číslo: R595 

Identifikace stavby: 6392/09/N, STAVBA-2019-006339 

Stavební povolení: č.j. MK/6920/09/OSVO ze dne 7.7. 2009 

Kolaudační rozhodnutí:  č.j. MK/15359/11/OSVO ze dne 8.11. 2011 

Název: Česká - kanalizace 

Navýšení pořizovací ceny o: 499 000,- Kč  

Technický popis: splašková kanalizace 

- Š1530779 - Š1633604, PP DN 300, dl. 56,07 m 

- Š1633605 - Š1633607, PP DN 300, dl. 29,35 m  

 

Počet revizních šachet: 4 ks 

  

Umístění: v pozemcích p.č. 32/31, 35, 36/1, 36/5, 526/17 k.ú. Česká  

Napojení:  v pozemku p.č. 32/31 k.ú. Česká na splaškovou stoku kanalizace pro veřejnou 

potřebu 

                  DN 300 ve vlastnictví obce České (lokalita 32) 

    

                            

2) Vodovod 

 

vkládá se: 

Inv. číslo: R594 

Identifikace stavby: 2021_000009 

Stavební povolení: č.j. MK/7205/20/OSŽP z 22.04. 2020 

Kolaudační souhlas:  č.j. MK/6991/21/OSŽP z 15.03. 2021 

Název: Česká - vodovod 



11 

 

Navýšení pořizovací ceny o: 424 962,- Kč 

Technický popis: průměr DN 100, materiál tvárná litina, dl. 6,60 m 

      průměr DN   80, materiál tvárná litina, dl. 48,80 m 

      (Česká – Autocentrum RENOCAR a.s.) 

 

Umístění: na pozemcích k.ú. Česká, p.č. 502/47, 676/70, 484/2 

Napojení: na pozemcích k.ú. Česká, p.č. 484/2 na stávající vodovodní řad pro veřejnou 

potřebu DN 80 ve vlastnictví statutárního města Brna 

 

Za dodatek celkem 923 962,- Kč 

(slovy: devětsetdvacettřitisícdevětsetšedesátdvěkorunčeských) 

Cena pronajímaného majetku celkem: 45 342 656,- Kč 

Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.16/14/2021:                                                                                       

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

o obcích ve znění pozdějších předpisů,  schvaluje dodatek č. 46 s BVK smlouvy o nájmu 

majetku, provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu obce Česká a o 

poskytování služeb souvisejících s pronajatým majetkem ze dne 31. 5. 2001. 

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

Usnesení č. 16/14/2021 bylo schváleno. 

 
 

- schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro 

stavbu detektorů poruch v izolovaném vedení VN Brno 
 

Předmětem této stavby je umístění podpěrných bodů VN. Pro uzemnění bude použita zemnící 

páska FeZn 30/4 mm ve tvaru ekvipotenciálních kruhů. Hlavním důvodem je následné použití 

detektorů poruch v izolovaném vedení VN, čímž se přispěje ke zkvalitnění spolehlivosti a 

nepřetržitosti dodávky elektrické energie. 

Jedná se o pozemky p.č. 641/82, 641/83 v k.ú. Česká, v majetku obce Česká. Věcné břemeno 

je za jednorázovou náhradu v celkové výši 1 000,- Kč. 

 

Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.16/15/2021:                                                                                        

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 o věcném 

břemeni pro stavbu Det. poruch izo.ved. Brno za jednorázovou úplatu ve výši 1 000,- Kč bez 

DPH. 

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

Usnesení č. 16/15/2021 bylo schváleno. 
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Schválení smluv o převodu pozemků 

 
Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.16/16/2021: Zastupitelstvo obce Česká bere na vědomí, že směnná 

smlouva, kterou předpokládalo usnesením č.15/19/2021 uzavřena nebude. Vlastníci 

pozemků v lokalitě Z5.1 nabízí uzavření smluv, a to směnné na část pozemků, na ostatní 

pozemky smlouvy kupní s rozvazovací podmínkou pro případ nezahájení výstavby do 5 let 

od uzavření a plánovací smlouvy na realizaci dopravní a technické infrastruktury. 

ZO Česká se s obsahem smluv seznámilo a pověřuje starostku, aby záměr o jejich uzavření 

zveřejnila na úřední desce obce. V případě, že dojde k uzavření těchto smluv, revokuje 

zastupitelstvo usnesení č.15/20/2021 o vyřazení lokality Z 5.1 ze změny č. 2 územního 

plánu. 

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

Usnesení č. 16/16/2021 bylo schváleno. 
 

 

Bod č.6 
 

Žádost o poskytnutí individuální dotace od AC Lelekovice 

 
Fotbalový klub AC Lelekovice požádal tak jako v loňském roce o individuální dotaci ve výši 

20.000,- Kč na činnost klubu.  

ZO Česká se dohodlo na dotaci ve výši 15 000,- Kč. Klub dodal seznam hráčů s trvalým 

pobytem v České. 

 

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

 

Návrh usnesení č.16/17/2021:                                                                                              

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Česká ve výši 15 000,- Kč pro AC Lelekovice, z.s. a 

pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. 

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

Usnesení č. 16/17/2021 bylo schváleno. 
 

 

 

 

 



13 

 

Bod č.7 
 

Schválení RO č. 2/2021 

 
Příjmy:  

   36 200,-       kompenzační příspěvek na covid 

 - 36 200,-       kompenzace 

     6 300,-       vratka dotace MŠ Česká 

   94 100,-       věcné břemeno 

 

Příjmy:                      100 400,- Kč 

Příjmy – celkem: 15 769 700,- Kč 

 

Výdaje:  

    70 000,-       pronájmy pozemků 

    30 000,-       náhrada nákladů soudního řízení 

      6 300,-       vratka dotace MŠ Česká 

 

Výdaje:                      106 300,- Kč 

Výdaje – celkem: 27 092 900,- Kč  

 
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.16/18/2021:                                                                                                

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje RO č. 2/2021. 

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

Usnesení č. 16/18/2021 bylo schváleno. 

 

 
 

Bod č.8 
 

Různé 
 
 

Oprava komunikace při vjezdu na Bau 32 - oprava je objednaná, měla by proběhnout na 

přelomu května a června 2021. 

 
Otevření sokolovny – ZO se dohodlo, že sokolovna se otevře od pondělí 31.5. 2021 pro sport 

a pouze v pracovní dny 

 

Ukončení provozu obchodu k 30.6. 2021. Obec dá inzerát na pronájem obchodu 

 

Komunální odpad 2021 - dle předběžné poptávky došlo k výraznému nárůstu cen. Obec 

bude soutěžit novou svozovou firmu  pro týdenní i čtrnáctidenní svoz. 
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Bod č.9 

 
Závěr 

 
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19.15 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) Závěrečný účet obce Česká za rok 2020 

6) Účetní závěrka obce Česká za rok 2020 

7) Účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ za rok 2020 

8) Rozpočtové opatření č. 2/2021 

 

 

 

 

V České dne 29. 5. 2021 

 

 

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

 

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

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

Ing. Doležal:…………………………………… 

 

P. Petlach:.………………………………………………… 


