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Zápis č. 20/2021 
o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, 

konaného dne 13. prosince 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 3. 12. 2021 do 13. 12. 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. 

 

 
* * * 

 

Bod  č.1 

 
Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 20/2021 

 
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.20/1/2021: 

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

 

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

Usnesení č.20/1/2021 bylo schváleno. 

 

 

 
Schválení  programu 

 
Paní starostka navrhla zařadit do programu do bodu RŮZNÉ :  

- Schválení podání žádosti o dotace na knihovnu 

- Schválení aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací 

- Schválení směrnice na stravenkový paušál 
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- Schválení nového ceníku pronájmu sokolovny 

- Schválení smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s SDH z Kuřimi 

 

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

stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo. 

 

Schválení programu 20. veřejného zasedání 

 

Návrh usnesení č.20/2/2021: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje následující program zasedání: 

 

Program 20. zasedání Zastupitelstva obce Česká 

 
Navržený  

program: 

1) Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 20/2021. 

2) Zprávy jednotlivých výborů 

3) Schválení rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 

2023 – 2025 

4) Schválení rozpočtu MŠ Česká na rok 2022, střednědobého výhledu na 

roky 2023 – 2025 

5) Rozpočet Svazku obcí Ponávka na rok 2022, střednědobý výhled na 

roky 2023 - 2025 

6) Poplatky na rok 2022 

7) Schválení dodatku č. 48 s BVK a.s. 

8) Schválení smluv o přrvodu pozemků 

9) Komunitní centrum 

10) Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou MSU 

11) Schválení rozpočtového opatření 7/2021 

12) Různé 

- Schválení podání žádosti o dotace na knihovnu 

- Schválení aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a 

kanalizací 

- Schválení směrnice na stravenkový paušál 

- Schválení nového ceníku pronájmu sokolovny 

- Schválení smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární 

ochrany s SDH z Kuřimi 

13) Závěr 
 

 

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

Usnesení č. 20/2/2021 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Bod č.2 

 
Zprávy jednotlivých výborů 

 

Stavební výbor:  
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Žádost ze dne 1. 12. 2021 o vyjádření k výstavbě dešťové kanalizační stoky k výstavbě 

domů na parcelách č. 1809, 1810/1, 1810/2 v k.ú. Lelekovice.                                                   

Žádost podal: Ing. Michaela Dražilová, Univers projekt v.o.s., Pechova 1595/5, 61500 

Brno-Židenice 

 

Jedná se o řešení odvodu dešťových vod pro obytný soubor Domky Lelekovice. Dešťová 

stoka bude zaúštěna do vodoteče Drážní potok. Trasa dešťové stoky zasahuje do pozemku  

p.č. 1769/1 v k.ú Lelekovice v majetku obce Česká. Po dokončení stavebních prací budou 

plochy uvedeny do původního stavu, tzn. Zásyp zeminou, ohumusování a osetí v tl. 100 mm. 

Obec Česká souhlasí s navrhovanou akcí. 

Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 
Návrh usnesení č.20/3/2021: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vyjádření stavebního výboru 

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

Usnesení č.20/3/2021 bylo schváleno. 

 
 

Finanční výbor: bez zprávy 

 
 

 

Kontrolní výbor:  
 

Paní Mičánková, předseda kontrolního výboru předesla zprávu kontrolního výboru, která je 

přílohou zápisu č. 4.  

 

Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.20/4/2021: 

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.20/4/2021 bylo schváleno. 

 
 

 

Bod č.3 

 
Schválení rozpočtů na rok 2022, MŠ Česká, Obce Česká a svazku obcí 

Ponávka 
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Rozpočet Mateřské školy Česká na rok 2022, střednědobý výhled rozpočtu 

na období 2023 – 2025, odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pro 

rok 2022 

Ředitelka MŠ Česká, příspěvkové organizace, Lenka Kohoutková předložila dne 11. 11. 2021 

návrh rozpočtu příspěvké organizace MŠ Česká od obce na rok 2022 ve výši 725.000,- Kč a 

střednědobý výhled na roky 2023 – 2025. Celkový rozpočet MŠ Česká je 2 845 000,- Kč, 

který je součástí zápisu jako příloha č. 5. 

 

Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.20/5/2021: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočet MŠ Česká na rok 2022 ve výši 

2 845 000,- Kč a příspěvek obce ve výši 725.000,- Kč, který je součástí zápisu jako příloha č. 

5 a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 – 2025, který je 

součástí zápisu jako příloha č. 6.  

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

Usnesení č.20/5/2021 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Schválení odpisového plánu MŠ Česká na rok 2022 

ODPISOVÝ PLÁN DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU PRO ROK 2022 

Budova MŠ Česká/předpokládaná doba odpisu je 80 let                                               

Pořizovací cena                                                                                             6 397 026,-                                 

Účetní zůstatková cena k 31. 12. 2021                                                           5 681 993,-                                

Odpis roku 2022                                                                                                  80 040,-                                                                     

Měsíční odpis                                                                                                        6 670,- 

Mlhoviště/předpokládaná doba použitelnosti je 10 let                                                                                         

Pořizovací cena                                                                                                151 429,08                               

Účetní zůstatková cena k 31. 12. 2021                                                                90 280,08     

Odpis roku 2022                                                                                                  14 388,-  

Měsíční odpis                                                                                                         1 199,- 

Svahová skluzavka/předpokládaná doba použitelnosti je 10 let                                                 

Pořizovací cena                                                                                                  42 350,-                     

Účetní zůstatková cena k 31. 12. 2021                                                                29 642,-                       

Odpis roku 2022                                                                                                    4 236,-  

Měsíční odpis                                                                                                           353,- 

Sklad hraček/předpokládaná doba použitelnosti je 20 let                                                           

Pořizovací cena                                                                                                539 095,-                    

Účetní zůstatková cena k 31. 12. 2021                                                             481 477,-                     
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Odpis roku 2022                                                                                                  25 608,-  

Měsíční odpis                                                                                                        2 134,- 

Elektric. kompostér G4Smart /předpokládaná doba použitelnosti je 5 let                          

Pořizovací cena                                                                                                  54 450,-                 

Účetní zůstatková cena k 31. 12. 2021                                                                38 916,-                 

Odpis roku 2022                                                                                                  10 356,-  

Měsíční odpis                                                                                                           863,- 

Odpis DHM r.2022                                                     celkem                         134 628,- Kč 

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasován 

  

Návrh usnesení č.20/6/2021: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje odpisový plán MŠ Česká na rok 2022, 

který je součástí zápisu jako příloha č. 7. 

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

Usnesení č.20/6/2021 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

Rozpočet obce Česká na rok 2022 
 

Ing. Doležal seznámil přítomné s návrhem rozpočtu. 

Návrh rozpočtu byl vyvěšen od 26. 11. 2021  do 13. 12. 2021 .  

 

Schválený rozpočet – závaznými ukazateli jsou v příjmech třídy, v daňových příjmech 

třídy, ve výdajích třídy.  

 

Schvalovaný rozpočet nesouhlasí s návrhem rozpočtu – byl dodán nájem od BVK a změněna 

MŠ na 725 000,- Kč (původně 750 000,- Kč)  + listopadová faktura od MSÚ 

 

Příjmy: původní                                    22 002 700,- Kč 

Příjmy – změna:  nové nájemné vodovod 532 400,- Kč  

Rozdíl oproti původnímu rozpočtu      -  96 800,- Kč 

Příjmy celkem:                                   21 905 900,- Kč 

 

Výdaje: původní                                   17 669 500,- Kč 

Výdaje – změna: snížení MŠ Česká       -   25 000,- Kč   

snížení financování  

Komun. centra MSÚ                            - 1 729 900,- Kč  

Rozdíl oproti původnímu rozpočtu  - 1 754 900,- Kč 

Výdaje celkem:                                   15 914 600,- Kč 

 

  

Financování:                - 5 991 300,- Kč 
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Dlouhodobé přij. půjč. prostř.:            10 000 000,- Kč 

  

Změna stavu prostř. na BÚ:            - 15 991 300,- Kč 

 

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.20/7/2021: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje rozpočet obce Česká na rok 2022, který je součástí 

zápisu jako příloha č. 8. Závaznými ukazateli jsou třídy a dalším závazným ukazatelem je 

příspěvek pro MŚ Česká ve výši 725 000,- Kč. Zastupitelstvo obce Česká  pověřuje starostku 

obce prováděním rozpočtových opatření v maximální výši 100 000,- Kč bez DPH 

v závazných ukazatelích za  kalendářní měsíc roku 2022, dále pověřuje starostku obce 

prováděním rozpočtových opatření v příjmech při přidělení dotací. 

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

Usnesení č.20/7/2021 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Schválení střednědobého výhledu rozpočtu Obce Česká na roky 2023 -2025 

Ing. Doležal seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem na roky 2023 – 2025, který je 

součástí zápisu jako příloha č. 9. 

 

Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.20/8/2021: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje střednědobý výhledu rozpočtu Obce Česká na roky 

2023 -2025, který je součástí zápisu jako příloha č. 9. 

 

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

Usnesení č.20/8/2021 bylo schváleno. 

  

 

 

       

Schválení rozpočtu svazku obcí Ponávka na rok 2022 

 
Ing. Chiniová seznámila přítomné s rozpočtem svazku obcí Ponávka na rok 2022, který je 

přebytkový a vyzvala přítomné o vyjádření se k tomuto bodu. Návrh rozpočtu svazku byl 

vyvěšen na úředních deskách jednotlivých obcí od 24.11.2021 do 13.12.2021 a dne 

13.12.2021 byl schválen na jednání výboru svazku. Rozpočet je jako příloha č. 10. 

 

Příjmy:   90 000,- Kč 

Výdaje:   70 000,- Kč 

Financování z přebytku minulých let - 20 000,- Kč 

V letošním roce neobdržel svazek dotaci od JMK – PRV. 
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Byl předložen také střednědobý výhled svazku na roky 2023 – 2025. 

 

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.20/9/2021: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí rozpočet svazku obcí Ponávka na 

rok 2022, a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 2025, které jsou součástí zápisu 

jako příloha č. 10.  

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

Usnesení č.20/9/2021 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Bod č.4 

 
Poplatky na rok 2022 

 

Návrh tarifů pro vodné a stočné 

Vodné je  34,25 Kč/m3 (34,25 Kč/m3 – 2021), stočné 41,03 Kč/m3   (38,60 Kč/m3 m3 – 2021) – 

celkem  75,28 Kč/m3 (72,85 Kč/m3 – 2021) bez DPH. DPH bude připočtena podle platných 

předpisů ( sazba 15 %) . 

Nájemné pro rok 2021 navrhuje BVK ve výši 1 230 000,- (1 310 000,- Kč  v roce 2020 )–, 

z toho 440 000,- Kč nájemné za vodárenskou infrastrukturu , o 80 000,- Kč méně než v roce 

2020 (520 000,- Kč v roce 2020) a 790 000,- za kanalizační infrastrukturu- stejné jako v roce 

2020 ( 790 000,- Kč v roce 2020).  

Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.20/10/2021: 

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

o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje výše uvedené tarify vodného a stočného na 

rok 2022 . 

 

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

Usnesení č.20/10/2021 bylo schváleno. 

 

 
 

Dodatek č. 48 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 
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V dodatku č. 48 je dohoda o cenách - vodné je 34,25 Kč/m3, stočné 41,03 Kč/m3, celkem 

75,28 Kč bez DPH. DPH bude připočtena podle platných předpisů. Nájemné za užívání 

infrastruktury za období od 1. 1. 2022 do 31. 12.  2022 činí: 1 230 000,- Kč, z toho 440 000,- 

Kč za vodárenskou a 790 000,-  Kč za kanalizační infrastrukturu.  K nájemnému bude 

připočtena DPH ve výši dané zákonem. 

Nájemné je splatné v měsíčních splátkách ve výši 102 500,- Kč bez DPH na základě faktury - 

daňového dokladu vyhotoveného pronajímatelem. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je 

vždy 15. den měsíce. 

Úplata za zajišťování majetkové a provozní evidence zpracovávané za rok 2021 činí 5 000,-  

Kč bez DPH. Úplata je splatná na základě faktury vystavené nájemcem. Datem zdanitelného 

plnění je datum předání majetkové evidence za daný kalendářní rok vodoprávnímu úřadu.  

Ceny a nájemné dle tohoto dodatku nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022.  

Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.20/11/2021: 

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

o obcích ve znění pozdějších předpisů,  schvaluje dodatek č. 48 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.20/11/2021 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č.5 
 

Schválení smluv o převodu pozemků 

 
Vzhledem k tomu, že se ZO Česká bez přítomnosti majitelů pozemků nemohlo usnést na 

znění smlouvy, navrhlo pozvat v lednu 2022 majitele pozemků na jednání a dohodnout se na 

konkrétních podmínkách. 
 

 

 

 

 

Bod č.6 
 

Komunitní centrum 

 

 

Schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo s firmou MSU 
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Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce do 12/2021. Zhotovitel je povinnen dokončit dílo 

nejpozději do 31. 12. 2021. 

 
 

R-ZL 19 – Komunikace a venkovní úpravy - změna podloží parkoviště 

Popis: 

Při provádění zemních prací byli zjištěny v místě nových výkopů stávající betonové konstrukce a 

stávající ležatá kanalizace mimo provoz, které bylo nutno odstranit a odvést na skládku. Dále bylo 

zjištěno, že stávající podloží pod zpevněnými plochami nemá dostatečnou únosnost a proto bude 

odtěženo a nahrazeno novými skladbami z kameniva. 

 

ZL 14 – 18 – odsouhlaseno na minulé schůzi 

ZL 19 – nový 300 905,- Kč bez DPH, s DPH 364 095,05 

 

Celkem za dodatek č. 4 – 446 210,- Kč bez DPH, 539 914,10 Kč s DPH.  

 

Cena celkem 19 139 230,61 Kč včetně DPH,  

bez DPH 15 817 545,96 Kč, DPH činí 3 321 684,65 Kč 

 

Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.20/12/2021: 

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

o obcích ve znění pozdějších předpisů,  schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo s MSU. 

 

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

Usnesení č.20/12/2021 bylo schváleno. 

 
 

 

Bod č.7 
 

Schválení rozpočtového opatření č. 7/2021 

 

 
Příjmy - celkem:  21 589 300,- Kč  

 

Výdaje:  

364 100,- Kč dodatek č. 4 s MSÚ – Komunitní centrum 

  

Výdaje - zvýšení:        364 100,- Kč  

Výdaje - celkem:   29 038 000,- Kč  

 

Nikdo nevznesl další připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Návrh usnesení č.20/13/2021: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje RO č. 7/2021, které je součástí zápisu jako příloha č. 

11. 

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

Usnesení č.20/13/2021 bylo schváleno. 

 

 

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

 

Návrh usnesení č.20/14/2021: 

Zastupitelstvo obce Česká pověřuje starostku prováděním rozpočtových opatření do konce 

roku 2021. 

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

Usnesení č.20/14/2021 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č.8 

 
Různé 

 

- Schválení podání žádosti o dotace na knihovnu 

 
Jedná se o podání žádosti o dotace na knihovnu  z odboru kultury, podprogram VISK 3 na 

pořízení nového knihovního systému a výpočetní techniky (čtečka čárových kódů, bezdrátová 

myš, notebook a tiskárna) v celkové výši 25 509 ,- Kč , obec  - vlastní zdroje 8 509,- Kč.  

 

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

 
Návrh usnesení č.20/15/2021: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje podání žádosti o dotace na knihovnu. 

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

Usnesení č.20/15/2021 bylo schváleno. 

 

 

 

- Schválení aktualizace  Plánu financování obnovy vodovodů a 

kanalizací 
 

Na základě objednávky od obce Česká BVK, a.s. vypracovaly aktualizaci plánu financování 

obnovy vodovodů a kanalizací pro období 2022 – 3031. Vypracování aktualizace se týká 

pouze vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, které provozují BVK, a.s. 

 

Nikdo nevznesl další připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Návrh usnesení č.20/16/2021: 

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

o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje aktualizaci plánu financování obnovy 

vodovodů a kanalizací pro období 2022 – 2023. 

 

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

Usnesení č.20/16/2021 bylo schváleno. 

 

 
- Schválení směrnice na stravenkový paušál 

 

Obec Česká přešla na příspěvek na obědy pro zaměstnance na stravenkový paušál. Platí od 

1/2021. 

 

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

 

Návrh usnesení č.20/17/2021: 

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

o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje směrnici na stravenkový paušál. 

 

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

Usnesení č.20/17/2021 bylo schváleno. 

 

 
- Schválení nového ceníku pronájmu sokolovny a sauny 

 

Vzhledem k vysokému nárůstu cen za energie, rozhodlo ZO Česká o novém ceníku pronájmu 

obecní sokolovny a sauny. 

 

Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.20/18/2021: 

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

o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje nový ceník pronájmu obecní sokolovny a 

sauny, který je jako příloha č. 12 tohoto zápisu. 

 

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

Usnesení č.20/18/2021 bylo schváleno. 

 

 

- Schválení smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany se 

SDH z Kuřimi 
 

Jednotka SDH obce Lelekovice v letošním roce pozbyla odbornou způsobilost pro 

vykonávání funkce strojník a velitel, JSDH obce Lelekovice pozbyla akceschopnost podle 

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a bude dočasně vyřazena z Požárního 

poplachového plánu JMK. Po obnovení odborné způsobilosti budou provedeny další kroky 

k znovuzařazení jednotky do PPP JMK. 

Z tohoto důvodu musí obec Česká uzavřít smlouvu se SDH z Kuřimi. Příspěvek na tuto 

činnost bude ve stejné výši jako s Lelekovicemi, tj. 60 000,- Kč. 
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Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.20/19/2021: 

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

o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje smlouvu o spolupráci při zabezpečování 

požární ochrany se SDH z Kuřimi. 

 

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

Usnesení č.20/19/2021 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č.9 

 
Závěr 

 
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19.20 hod. 

Poděkovala přítomným zastupitelům za účast, popřála všem příjemné prožití svátku 

vánočních a hodně zdraví do nového roku 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 kontrolního výboru 

5) Rozpočet MŠ Česká na rok 2022 

6) Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Česká na období 2023 – 2025 

7) Odpisový plán MŠ Česká na rok 2022 

8) Rozpočet obce Česká na rok 2022 

9) Střednědobý výhled Obce Česká na roky 2023 – 2025 

10) Rozpočet svazku obcí Ponávka na rok 2022 

11) Rozpočtové opatření č. 7/2021 

12) Nový ceník pronájmu obecní sokolovny a sauny od 1. 1. 2022 

 

 

V České dne 27. 12. 2021 

 

 

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

 

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

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

Ing. Doležal:…………………………………… 

 

P. Petlach:.…………………………………….. 


