Zápis č. 19/2013
o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká,
konaného dne 9.prosince 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.
__________________________________________________________________________
Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného zasedání č. 19/2013 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.
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
19. 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. 19/2013/1: pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 19/2013/1
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.
19/2013: Ing.Tichý, p.Pavelka
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Předsedající přednesla návrh programu zasedání č. 19/2013.
PROGRAM ZASEDÁNÍ č. 19/2013
1) Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 19/2013
2) Rekonstrukce kanalizace
- Dodatek Eurovia
- Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č.7/2012 – změna termínu TDI – rekonstrukce
kanalizace
- Dodatek EON servisní - VO
3) Schválení rozpočtu na rok 2014
Schválení rozpočtu na rok 2014 Svazku obcí Ponávka
4) Poplatky na rok 2014
5) Schválení financování obnovy vodovodů a kanalizací
6) Schválení uzavření nových smluv.
 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcného břemene a souhlas se
zřízením stavby na pozemku p.č.641/55 o celkové výměře 43 m2 – stavba nové přípojky
plynu
 Dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 24.4.2012 – změna termínu ÚP
 Schválení nájemní smlouvy na pozemek p.č. 391 o výměře 36,45 m2
 Schválení dodatku č.36 s BVK
7) Schválení rozpočtového opatření 9/2013
8) Různé
- Schválení inventarizační komise
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. S-1536/2013/PH
- Smlouva o zajištění financování systému IDS JMK - nadstandard
9) Závěr
Předsedající vyzvala přítomné k vyjádření se k přednesenému programu.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 19/2013/2: pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 19/2013/2
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. 19/2013.

Bod č. 2
Rekonstrukce kanalizace
Při stavbě rekonstrukce kanalizace nastaly nové skutečnosti zjištěné při výstavbě.
Ulice Nová:
- Předpokládaný zásyp vytěženou zeminou nemohl být proveden vzhledem
k nevyhovující kvalitě vytěžené zeminy – špatně hutnitelný materiál – dle lab.
zkoušek
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-

-

Při odkrytí stávajících šachet bylo zjištěno, že se nejedná o typové kanalizační šachty,
ale jsou monolitické, železobetonové, jejich vybouráním by došlo ke kolizi se všemi
kabely, šachty proto musely být zabetonovány
Projekt předpokládal úpravu stávajících kabelů ve zpevněných plochách, přesná
poloha a uložení těchto kabelů nebylo známo, rozsah se upřesňoval během stavby. Při
výkopu bylo zjištěno, kolik kabelů bude kolidovat se zpevněnými plochami směrově i
výškově a byl určen nutný rozsah chrániček za účasti budoucích správců.

Ulice Hlavní :
- Dle nových požadavků SUS JMK a dle skutečné skladby komunikace byl upraven
rozsah bourání vozovky v rýhách, stejně byla upravena i skladba obnovené
komunikace (zazubování konstrukčních vrstev, tím větší výměra řezání)
- Z důvodů stísněných podmínek byl protlak nahrazen překopem
- Z prostorových důvodů byla zrušena spadišťová šachta na stoce S1 a nahrazena
skluzem v potrubí – ul. Pod Ostrou
- Stávající stoka mezi Š 8 a Š 42 byla silně obetonována a muselo dojít k vybourání
- Rekonstruovaný úsek stávající kanalizace v úseku Š 48 a Š 51 byl v jiné poloze, než
udávaly podklady, bylo nutné jeho přeřešení – úseky křížení s novou splaškovou
stokou byly vybourány a nahrazeny potrubím Rehau, na stávající potrubí byly
připojeny pomocí gumových převlečných stahovacích manžet – nutno provádět ruční
odkop – podíl ručních prací je 10 % z výkopů
- Nově jsme požadovali napojení pásové vpusti u hospody a ACO drénu z ulice Pod
ostrou
Občas docházelo i přes veškerou snahu k obtížné koordinaci s MOPL (rekonstrukce plynu) a
EONem (přeložka NN a nové VO).
Výše uvedené změny řešení měly za následek časové prodlevy při provádění prací, proto
smluvní strany dohodly nový termín dokončení celé stavby do 31.5.2014 s tím, že od
12. prosince 2013 do klimaticky vhodného termínu jarních měsíců 2014 bude stavba
přerušena.
Po dobu přerušení prací zhotovitel na vlastní náklady uvede vozovku a chodníky v ulici Nové
do takového stavu, aby bylo možno ji v zimním období provizorně užívat a provádět na ní
nutnou zimní údržbu
Dodatek ke smlouvě
Při provádění stavby byly zjištěny různé skutečnosti, které měly za následek změnu řešení
proti projektové dokumentaci a s tím spojené rozšíření předmětu plnění. Předmětem dodatku
č.2 je zvýšený rozsah obnovy konstrukčních vrstev vozovky nad kanalizací, které jsou
provedeny podle oprávněného požadavku správce SÚS JmK v souladu s platnými normami.
Zároveň bude prodloužena i bankovní záruka ve výši 700 000,- Kč.
Navýšení ceny za vícepráce bude 584.166,-Kč včetně DPH
p.Novotná: Budou se zadělávat stávající kanály?
Ing.Chiniová: To se bude řešit při úpravě komunikace a pokládce finálního povrchu na jaře
roku 2014, jakmile budou příznivé klimatické podmínky. Do konce týdne dojde k zapojení
nového venkovního osvětlení v ulici Nová.
p.Novotná: Při odhrnování sněhu v ulici Nová prosím o to, aby neshrnovali i navezený štěrk.
Ing.Chiniová: Dořešíme s Technickými službami Kuřim.
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Schváleni dodatku č. 2 ke smlouvě – prodloužení termínu – vícepráce s firmou Eurovia.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 19/2013/3 pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 19/2013/3
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů,
schvaluje dodatek č. 2 s firmou Eurovia.
Schválení dodatku č. 2 – EON servisní – prodloužení termínu na vybudování VO
Vzhledem k výše uvedenému se musí prodloužit i smlouva s f. EON servisní na vybudování
VO v ulici Nová ,nový termín dokončení je do 30.5.2014.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 19/2013/4 pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 19/2013/4
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů,
schvaluje dodatek č.2 s EON servisní na vybudování VO v ulici Nová
Schválení dodatku č. 1 – prodloužení termínu - TDI
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 19/2013/5 pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 19/2013/5
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů,
schvaluje dodatek č. 1mandátní smlouvy č. 07/2012 s Ing. Radomírem Hoškem na provádění
výkonu TDI na stavbu „Obec Česká – rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Nová a hlavních
řadů v ulici Hlavní

Bod č. 3
Schválení rozpočtu obce Česká na rok 2014 a
schválení rozpočtu svazku obcí Ponávka na rok 2014
 Schválení rozpočtu obce Česká na rok 2014
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Ing. Chiniová požádala předsedu finančního výboru p. Milana Pavelku o seznámení
s návrhem rozpočtu obce Česká na rok 2014.
P. Pavelka uvedl, že rozpočet je sestaven dle odvětvového členění (paragrafů), a je
vyrovnaný. Rozpočet je součástí přílohy č.3 (viz příloha č. 3 – Rozpočet obce Česká na rok
2014). P. Pavelka dále navrhl, aby ZO pověřilo starostku obce prováděním rozpočtových
opatření v maximální výši 30 000,- Kč za kalendářní měsíc roku 2014.
Ve výdajích jsou zahrnuty např. položky na:
34 800,- Kč
160 000,- Kč
584 200,- Kč
4 832 700,- Kč
91 400,- Kč
600 000,- Kč

Mikroregion Ponávka
PD na sokolovnu
vícepráce na kanalizaci
kanalizace
IDS Jmk
odvoz odpadu

Výdaje celkem – 13 042 900 ,- Kč
Příjmy celkem – 9 336 600 ,- Kč
Předsedající vyzvala přítomné o vyjádření. Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo
přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 19/2013/6 pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 19/2013/6:
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
rozpočet obce Česká na rok 2014, který je součástí zápisu jako příloha č.3 a pověřuje
starostku obce prováděním rozpočtových opatření v maximální výši 30 000,- Kč za každý
kalendářní měsíc roku 2014.


Schválení rozpočtu svazku obcí Ponávka na rok 2014

Ing. Chiniová seznámila přítomné s rozpočtem svazku obcí Ponávka na rok 2014, který je
vyrovnaný a vyzvala přítomné o vyjádření se k tomuto bodu. Rozpočet je součástí přílohy č.4
(viz příloha č.4. – Rozpočet svazku obcí Ponávka na rok 2014).
Příjmy : 107 500,- Kč
Výdaje : 107 500,- Kč
Vzhledem k tomu, že JMK loni nevyhlásil dotační titul pro mikroregiony, nefinancuje
Mikroregion Ponávka žádný mobiliář, ale organizuje turisticko- společenský „Den Ponávky“,
a vánoční koncert.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
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.Hlasování č. 19/2013/7 pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 19/2013/7:
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 2014, který je součástí zápisu jako příloha č.4.

Bod č. 4
Schválení poplatků na rok 2014
Předsedající informovala přítomné, že výše poplatků za TKO se spočítala dle nákladů za rok
2013 a pro následující rok se nebude měnit poplatek za svoz TKO - zůstává 500,- dle platné
vyhlášky č.1/2012 – Příloha č.2 ( viz příloha č. 5 – Příloha č.2 k OZV č.1/2012)
Poplatky za TKO: 500,-Kč/ osobu
Kabelová televize: 400,- Kč
Poplatek ze psů:

150,- Kč/pes

Vodné je 29,33 Kč/m3, stočné 32,36 Kč/m3, celkem 61,69 Kč bez DPH. DPH bude připočtena
podle platných předpisů
Nájemné pro rok 2014 navrhuje BVK ve výši 640 000,- Kč, zvýšení ze 460 000,- Kč. Návrh
tarifů na rok 2014 od BVK je součástí dopisu ze dne 7. 11. 2013, který je i součástí tohoto
zápisu jako příloha č. 6 (viz příloha č. 6 – Dopis ze dne 7. 11. 2013 z BVK – návrh tarifů).
Předsedající vyzvala přítomné o vyjádření. Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo
přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 19/2013/8 pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 19/2013/8:
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
poplatky a tarify navržené BVK na rok 2014.
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Bod č. 5
Schválení financování obnovy vodovodů a kanalizací
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších
předpisů ( zákon č. 76/2001 Sb.) v § 8 odst. 11 uvádí : „Vlastník vodovodu nebo kanalizace je
povinen zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací, a to na
dobu nejméně 10 kalendářních let.
Na základě dohody s generálním ředitelem Brněnských vodáren a kanalizací,a.s. vypracoval
útvar VHR Brněnských vodáren a kanalizací,a.s. plán financování obnovy vodovodů nebo
kanalizací obce Česká dle platných předpisů. Dle tohoto plánu by měla obec vytvořit
zvláštní fond, na který by ročně ukládala vypočítané prostředky, což v našem případě činí
1030 000,- Kč/ročně. Obec Česká bude od roku 2014 splácet úvěr na rekonstrukci kanalizace,
jehož roční výše bude totožná s výší prostředků potřebných vkládat do fondu obnovy.
Z tohoto důvodu obec bude považovat tvorbu fondu vypořádanou výší splácení úvěru.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 19/2013/9 pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 19/2013/9:
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
plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací, a to na dobu do roku 2023. Vytváření
prostředků na fond obnovy bude vypořádáno splácením úvěru na rekonstrukci kanalizace.
.

Bod č. 6
Schválení uzavření nových smluv
 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcného břemene ke
stavbě s názvem REKO MS Česká-Nivky/SPP 1.20003502.2221
Smlouva se zřizuje na přeložení plynové přípojky,která vedla přes soukromý pozemek, nyní
je na p.č. 641/55 o celkové výměře 43 m2 v majetku obce Česká Přesný rozsah věcného
břemene bude zakreslen v geometrickém plánu, úhrada bude 400 Kč za každý započatý metr
zatížený tímto plynárenským zařízením. Úhrada je v souladu s platnými pravidly obce Česká
za úhradu věcných břemen.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 19/2013/10 pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0
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Usnesení č. 19/2013/10:
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 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcného břemene ke stavbě
s názvem „REKO MS Česká-Nivky/SPP 1.20003502.2221“
 Dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 24.4.2012 – změna termínu ÚP
Z důvodů reálných možností projednání dokumentace územního plánu se upravuje termín
plnění zakázky do 12/2014.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 19/2013/11 pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 19/2013/11:
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
dodatek č. 2 na vypracování a projednání ÚP Česká
 Schválení nájemní smlouvy na pozemek p.č. 391 o výměře 36,45 m2
Jedná se o pozemek za bývalou pekárnou, který je oplocen a obec se o něj v současné době
nestará a nemá na něj přístup. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu jednoho roku, za 1000,Kč, s platností od 1.1.2014 Záměr pronájmu pozemku byl vyvěšen na úřední desce od
31.10.2013 do 22.11.2013.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 19/2013/12 pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 19/2013/12:
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
nájemní smlouvu na pozemek p.č. 391 o výměře 36,45 m2 za cenu 1000,- Kč/rok.
 Schválení dodatku č. 36 s BVK
Smlouva je o cenách za pitnou vodu dodávanou vodovodem pro veřejnou potřebu (vodné) a
za sběr, odvádění a likvidaci odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu ( stočné), nájmu
za užívání infrastruktury a úplaty za zajišťování majetkové a provozní evidence.
Ceny : vodné 29,33 Kč/m3 bez DPH
Stočné 32,36 Kč/m3 bez DPH,
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K cenám bude připočtena DPH ve výši dané zákonem.
Nájemné za užívání infrastruktury za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 činí 640 000,- Kč,
z toho 280 000,-Kč za vodárenskou a 360 000,- za kanalizační infrastrukturu.
Úplata za zajišťování majetkové a provozní evidence zpracovávané za rok 2013 činí 5 000,Kč bez DPH.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 19/2013/13 pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 19/2013/13:
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
dodatek č. 36 s BVK
 Schválení smlouvy s BVK na nákup odbočení a uzávěrů pro nově zřizované
vodovodní přípojky včetně úplaty za jejich nákup.
Zákonem č. 275/2013 Sb. se mění zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č.
274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Novela upřesňuje především zákonné požadavky
v případě napojení vodovodu či kanalizace jiného vlastníka. Zákon v § 8 odst. 5 uvádí, že
materiál na odbočení přípojek a uzávěr vodovodní přípojky (tj. navrtávacích pasů s uzávěrem,
teleskopického vřetene, fixační podložky a poklopu) hradí vlastník vodovodu a kanalizace,
nikoli osoba, které je umožněno napojení. BVK je současně provozovatelem vodovodu pro
veřejnou potřebu na základě samostatné smlouvy a v návaznosti na tuto skutečnost je jako
jediný subjekt schopen realizovat nákup a montáž zařízení dle této smlouvy v potřebných
položkách. Cenu montáže uhradí stavebník vodovodní přípojky.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 19/2013/14 pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 19/2013/14:
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 s BVK na nákup odbočení a uzávěrů pro nově zřizované vodovodní přípojky včetně
úplaty za jejich nákup.
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Bod č. 7
Schválení rozpočtového opatření č. 9/2013
Předseda finanční komise p. Pavelka seznámil zastupitele a všechny přítomné s rozpočtovým
opatřením č. 9/2013 a navrhl pověřit starostku obce prováděním rozpočtových opatření do
konce roku 2013. Rozpočtové opatření č. 9/2013 je součástí zápisu jako příloha č.7 (viz
příloha č.7 – Rozpočtové opatření č. 9/2013).
Výdaje:
14 000,- Kč
72 300,- Kč
26 000,- Kč
4 700,- Kč
36 500,- Kč
2 700,- Kč

výběrové řízení na úvěr a vícepráce (rekonstrukce kanalizace)
domovní kanalizační přípojky na OÚ
volby
MAS-Ponávka
dokoupení dlažby na chodníky
úklid listí

Výdaje navýšené rozpočtovým opatřením
Výdaje celkem:

156 200,- Kč
18 049 100,- Kč

Příjmy:
26 000,- Kč volby + navýšení daní
Příjmy navýšené rozpočtovým opatřením
Příjmy celkem

1 115 000,- Kč
13 559 700,- Kč

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 19/2013/15: pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 19/2013/15
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. 9/2013, které tvoří přílohu č.7 tohoto zápisu a pověřuje
starostku prováděním rozpočtových opatření do konce roku 2013.

Bod č. 8
Různé


Schválení inventarizační komise

Inventarizační komise pro rok 2013 je navržena v tomto složení:
Inventarizační komise: předseda p. Mičánková
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členové : p. Šlachtová, p. Prokešová
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 19/2013/ 16 : pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0

Usnesení č. 19/2013/ 16
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 .


Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. S – 1536/2013/PH- SŽDC
- nádraží

Jedná se o stavbu na pozemku p.č. 657/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové
výměře 515 m2, kde mají být položeny trubky HDPE, do kterých bude následně zafouknut
optický kabel. V článku IV smlouvy stojí, že úplata za věcné břemeno bude stanovena
znaleckým posudkem. Obec Česká však dne 5.11.2012 odsouhlasila usnesením č. 12/2012/20
výpočet náhrady za věcné břemeno, a to takto :
Cena věcného břemene se vypočítá : plocha v m2 x 50,- Kč/m2 x 5 let. Ve smlouvě musí být
proto čl. IV takto změněn.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 19/2013/ 17 : pro – proti – zdržel se: 0 – 7 – 0

Usnesení č. 19/2013/ 17
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
neschvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. S – 1536/2013/PH


Schválení dodatku č.11 o zajištění financování systému IDS JMK

Předsedající seznámila přítomné, že příspěvek činí 50,- Kč na jednoho obyvatele, dle ČSÚ počet
obyvatel ke dni 1. 1. 2012 je 949. Celková částka se tedy vypočítává 949 x 50,- Kč což činí celkem 47
450,- Kč. Nadstandard 43 922,- Kč.

Předsedající vyzvala přítomné o vyjádření. Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo
přistoupeno k hlasování.
Hlasování č. 19/2013/ 18 : pro – proti – zdržel se: 7 – 0 – 0
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Usnesení č. 19/2013/18:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
podepsání dodatku č. 11 smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK zahrnujícího
nadstandard IDS JMK pro rok 2014 ve výši 43 921,- Kč.


Termíny dalších plánovaných akcí
-

-

13.12.2013 Setkání seniorů s písničkou
21.12.2013 Starostův pohár v malé kopané
22.12.2013 Vánoční turnaj v ping pongu
24. 1.2014 Obecní ples
31. 1.2014 Myslivecký ples
1. 3.2014 Ostatky
29. 3.2014 Dětský maškarní bál

Bod č.8
Závěr
Starostka ukončila veřejné zasedání v 19.35 hod., po projednání všech bodů programu, které
si ZO odsouhlasilo. Předsedající poděkovala přítomným za účast, popřála všem příjemné
prožití svátku vánočních a hodně zdraví do nového roku, se všemi se rozloučila a otevřela
prostor pro diskuzi občanů.

Přílohy k zápisu č. 19/2013 :
1.
Prezenční listina členů zastupitelstva obce Česká
2.
Prezenční listina příchozích občanů
3.
Rozpočet obce Česká na rok 2014
4.
Rozpočet svazku obcí Ponávka na rok 2014
5.
Příloha č.2 k OZV č.1/2012
6.
Dopis ze dne 7.11.2013 z BVK - návrh tarifů
7.
Rozpočtové opatření č.9/2013
V České, dne 18 . prosince 2013
Zapsala: Lenka Mičánková ……………………………………………………
Starostka obce: Ing. Jana Chiniová:……………………………………………
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Ověřovatelé zápisu: Ing.Vladimír Tichý………………………..…….
Milan Pavelka ………………………………….

Vyvěšeno:18.12.2013
Sňato:
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Diskuze občanů – veřejné zasedání 19/2013 ze dne 9.12.2013
p.Bartoš: Územní plán je již vyvěšen?
Ing.Chiniová: Ano již je vyvěšen od listopadu 2013.
p.Bartoš: Dá se s ním něco dělat? Starý územní plán zatím platí?
Ing.Chiniová: Nyní dávají připomínky dotčené orgány státní správy, poté se budou
zapracovávat připomínky občanů. Starý územní plán zatím platí.
p.Bartoš: Ohledně územního plánu, musí být při nějaké výstavbě hřiště?
Ing.Chiniová: Územní plán vyčleňuje plochy pro průmyslovou, bytovou a smíšenou
výstavbu. V současnosti je plocha pro hřiště u sokolovny.
p.Valentová: Bude se upravovat komunikace Úvoz?
Ing.Chiniová: Komunikace se udržuje, štěrk ale nebude sypán na trávu.
p.Bartoš: Mluvili jste o výměně nějakého materiálu na kanalizaci. Co na to stavební dozor?
Ing.Chiniová: Toto vše se řeší se stavebním dozorem a projektantem.
p.Bartoš: Plynový uzávěr u Polesů je špatný.
Ing.Tichý: Plynové vedení je v majetku RWE a vše si dozorovali pracovníci plynáren sami.
p.Bartoš: V rámci rekonstrukce kanalizace bude dořešen stav s dešťovou vodou od domů
č.p.43, 38, 6, 7?
Ing.arch.Tasler: Pokud je tam toto propojení, bude zamalováno do projektové dokumentace
skutečného provedení stavby rekonstrukce kanalizace.

Vyvěšeno: 18. 12. 2013
Sňato: 3. 1. 2014
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