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Zápis č. 21/2014 
o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, 

konaného dne 24.3.2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. 

__________________________________________________________________________ 

 

Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného zasedání č. 21/2014 Zastupitelstva obce 

Česká (dále jen „zastupitelstva “) zahájila jednání v 17.05 hod. a všechny přivítala. 

 

 

* * * 

 

Předsedající konstatovala, že informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na 

úřední desce Obecního úřadu Česká a na www.stránkách a to 7 dní přede dnem konání 

zasedání. Dále poznamenala, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen 

k nahlédnutí v zasedací místnosti Obecního úřadu. Ing. Chiniová prohlásila, že je přítomno 

5 členů zastupitelstva obce (ZO) a konstatovala, že ZO je usnášeníschopné (viz příloha č. 1 – 

Prezenční listina členů Zastupitelstva obce Česká a příloha č. 2 – Prezenční listina 

příchozích občanů).  

 

Přítomni – omluveni – nepřítomni: 5 – 0 – 0 

 

 

* * * 

 

 

 

Bod č. 1 

 
Určení ověřovatelů zápisu a schválení programu  

21. zasedání Zastupitelstva obce Česká 
 

Starostka vyzvala zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu  

zasedání č. 21/2014. P.Mičánková navrhla za ověřovatele zápisu Ing.Tichého a p.Pavelku. 

 

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

 

 

Usnesení č. 21/2014/1: 
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

s c h v a l u j e  za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Česká  

č. 21/2014 Ing.Tichého a p.Pavelku. 

 

 

Hlasování č. 21/2014/1: pro – proti – zdržel se: 5 – 0 – 0 

 

http://www.stránkách/
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Předsedající přednesla návrh programu zasedání č. 21/2014.  

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ č. 21/2014 
 

1) Volba ověřovatelů zápisu, zapisovatele a schválení programu zasedání č. 21/2014. 

2) Schválení uzavření nových smluv: 

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 11479/13/LCD ze dne 17.9.2013 

 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě s Telefónica Czech Republic,a.s. 

schválení smlouvy darovací na MŠ Česká 

3) Dotace v rámci LVII. Výzvy ze SFŽP, oblast podpory 4.1 zkvalitnění nakládání s odpady 

4) Rozpočtové opatření č.2/2014 

5) Odstoupení předsedy stavební komise 

6) Různé  

7) Závěr 

 

Předsedající vyzvala přítomné k vyjádření se k přednesenému programu. Nikdo nevznesl 

připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

  

 

Usnesení č. 21/2014/2 
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

s c h v a l u j e  program zasedání č.21/2014. 

 

 

Hlasování č. 21/2014/2: pro – proti – zdržel se: 5 – 0 – 0 

 

 

 

 

Bod č. 2 
Schválení uzavření nových smluv: 
 

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 11479/13/LCD ze dne 17.9.2013 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 11479/13/LCD ze dne 17.9.2013 mění článek č. I takto : 

ČLÁNEK I 
ZMĚNA SMLOUVY O ÚVĚRU 

1. Čl. IV, odst. 1. a 2., Smlouvy o úvěru se nahrazují a nově znějí takto: 

1. Způsob splácení Úvěru. Klient se zavazuje splácet Úvěr pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 
83.334,00 Kč (osmdesát tři tisíc tři sta třicet čtyři korun českých), splatnými vždy k poslednímu dni 
každého kalendářního měsíce. První splátka bude zaplacena dne 31. 3. 2014. Poslední splátka ve 
výši nesplacené části Úvěru bude zaplacena dne 28. 2. 2019. 

2. Datum konečné splatnosti. Banka a Klient sjednávají konečný termín splatnosti Úvěru do  
28. 2. 2019(včetně). 
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Předsedající vyzvala přítomné o vyjádření. Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo 

přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 21/2014/3 
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

s c h v a l u j e   

dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 11479/13/LCD ze dne 17.9.2013.  

 

Hlasování č. 21/2014/3: pro – proti – zdržel se: 5 – 0 – 0 

 

 
 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě s Telefónica Czech 

Republic,a.s. 
 

Obtížený – Obec Česká výslovně prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nemovitosti:  

- pozemku parc. č. 35 

 

zapsaného na LV č. 519 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště 

Brno - venkov pro katastrálním území Česká, obec Česká, a to tak že: 

 

Obec Česká podílem 1/2 

Obec Lelekovice podílem 1/2 

 

Oprávněný zřídil na Pozemku stavbu podzemního komunikačního vedení veřejné 

komunikační sítě pod označením 11010-001934 FTTh Česká BAU 32 – 2. Etapa trubičky 

v jejímž rámci bylo: 

- na Pozemku umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě - 

optický kabel, mikrotrubičky a HDPE trubka (dále jen „Podzemní komunikační vedení“).  

Podzemní komunikační vedení je ve vlastnictví Oprávněného 

Obtížený zřizuje ve prospěch Oprávněného: 

- služebnost inženýrské sítě spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách 

Podzemního komunikačního vedení k Pozemku, v rozsahu vymezeném v Geometrickém 

plánu č. 699-1072/2011 vypracovaném GK GEO2007, s.r.o., č. 1511/2013 ze dne ze dne 

5.12.2013, který byl potvrzen Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální 

pracoviště Brno - venkov dne 12.12.2013, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této 

smlouvy. Služebnost zahrnuje též právo provádět na Podzemním komunikačním vedení 

úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti 

 

Služebnost se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 354,- Kč, slovy: tři sta padesát čtyři 

korun českých, která je vypočtena z geometrického plánu skutečného provedení na základě 

ustanovení zákona 151/1997 Sb., hlava třetí, § 18 a OZV obce Lelekovice č. 3/2006 o 

místních poplatcích (tj. 5,67 m x 0,25 x 50,- Kč x 5 let). Každému z povinných z věcného 

břemene bude uhrazena její poměrná část odpovídající velikosti jeho spoluvlastnického podílu 

na uvedených nemovitostech, tj. 

Obec Česká obdrží náhradu ve výši 177,- Kč, slovy: jedno sto sedmdesát sedm korun českých 

a 
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Obec Lelekovice obdrží náhradu ve výši 177,- Kč, slovy: jedno sto sedmdesát sedm korun 

českých. 

 

Předsedající vyzvala přítomné o vyjádření. Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo 

přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 21/2014/4 
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

s c h v a l u j e   

 

smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě s Telefónica Czech Republic,a.s. 
 

Hlasování č. 21/2014/4: pro – proti – zdržel se: 5 – 0 – 0 

 
 

 

Bod č. 3 

 
Dotace v rámci LVII. Výzvy ze SFŽP, oblast podpory 4.1 

zkvalitnění nakládání s odpady 
 

Státní fond životního prostředí otevřel pro nedočerpání programu mimořádné dotační výzvy s 

finanční alokací téměř 8 miliard Kč. To představuje opravdu vysokou šanci na úspěch. 

Jedná se o dotační titul 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady – vybavení provozů pro nakládání 

s odpady 

Podání žádosti se týká zpracování projektové žádosti a studie proveditelnosti (lze zařadit do 

způsobilých výdajů projektu) a zpracování analýzy potenciálu produkce odpadů (lze zařadit 

do způsobilých výdajů projektu) 

Dotace až 90 % 

  - příjem žádostí do 15. dubna 

  - v této výzvě obecně nejsou podporovány projekty na výstavby / rekonstrukce, ale pouze na 

pořízení vybavení za současného navýšení kapacity provozů (např. sběrných dvorů, 

kompostáren, třídících linek apod.) 

  - příklady: kontejnery, štěpkovače, domácí kompostéry apod. 

  - základní přílohami navíc je projektová dokumentace + analýza potenciálu produkce odpadů 

Byly obeslány 3 subjekty na podání nabídky na zpracování žádosti o dotace: 

Ing. Markéta Hošková, Karel Valenta a Ing. Stanislav Kopecký. Byly doručeny 2 nabídky, S. 

Kopecký odmítl zpracování žádosti o dotaci z důvodů termínu, K. Valenta požadoval 

v nabídce kromě odměny (20 000,- Kč) za vypracování žádosti i provizi 3-6% z přiznané 

dotace. 
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Byla vybrána firma Ing. M. Hošková za cenu včetně zpracování analýzy 36 300,- Kč, včetně 

DPH. Analýzu bude vypracovávat firma DESACON. 

Předsedající vyzvala přítomné k vyjádření se k přednesenému programu. Nikdo nevznesl 

připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 21/2014/5 
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

s c h v a l u j e   

 

podání žádosti o dotace  na pořízení kompostérů pro občany firmou Ing. M. Hošková ze cenu 

36 300,- Kč včetně DPH. 
 

Hlasování č. 21/2014/5: pro – proti – zdržel se: 5 – 0 – 0 

 

 

Bod č. 4 

 
Rozpočtové opatření 2/2014 
 

Předsedající vyzvala p. Pavelku, jako předsedu finančního výboru o seznámení přítomných 

s rozpočtovým opatřením č. 2/2014, které je součástí přílohy č. 3 (viz příloha č.3   – 

Rozpočtové opatření č. 2/2014).  

 

Hlavní změny: 

 

Výdaje : 

 

   12 000,- Kč  - přeložka kabelu O2 u školky 

     8 000,- Kč  - oprava autobusové zastávky na Nádavkách 

     1 000,- Kč  - výměna koše na psí exkrementy 

 833 400,- Kč  - roční výše splácení úvěru 

   85 300,- Kč  - roční výše úroků 

   36 300,- Kč  - podání žádosti o dotace na kompostéry 

   

     

 

Výdaje – zvýšení :       976 000,- Kč 

Výdaje – celkem :  15 215 800,- Kč 

 

Předsedající vyzvala přítomné o vyjádření se k projednávanému bodu. Nikdo nevznesl 

připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Usnesení č. 21/2014/6 
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 2/2014, které je součást zápisu jako příloha č.3 

 

 

Hlasování č. 21/2014/ 6 : pro – proti – zdržel se: 5 – 0 – 0 

 

 

 

 

Bod č. 5 

 
Odstoupení předsedy stavební komise 
 

Ing.arch. David Tasler dopisem ze dne 11.3.2014 odstoupil z funkce předsedy stavební 

komise. 

 

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

 

Usnesení č. 21/2014/7 
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

b e r e  n a  v ě d o m í  

odstoupení Ing.arch. Davida Taslera z funkce předsedy stavební komise 

 
Hlasování č. 21/2014/7  : pro – proti – zdržel se: 5 – 0 – 0 

 

 

Bod č. 6 

 
Různé 
Na zasedání vystoupili přítomní občané z Ivanovic – p. Matoušková a p. Čada, kteří 

informovali o svém zájmu odkoupit část pozemku pod svým domem (p.č.180/1 – nyní 

v majetku města Brna a části pozemku p.č.646/5 – v majetku obce Česká). 

Dne 24.3.2014 byla doručena také žádost p. Koryčánka o odkup části pozemku p.č. 646/5. O 

směně pozemků v k.ú. Česká a v k.ú. Ivanovice již jednalo ZO Česká dne 10.3.2014, o dalším 

postupu rozhodne ZO Česká na svém příštím zasedání, jehož termín je 6/2014. 
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Bod č. 7 

 
Závěr 
 

Starostka ukončila veřejné zasedání v 17. 40 hod., po projednání všech bodů programu, které 

ZO Česká odsouhlasilo, a s přítomnými se rozloučila.  

 

 

 

 

 

V České, dne   28. března 2014 

 

 

Zapsala: Lenka Mičánková.:…………………………………………………… 

 

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

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Ing. Vladimír Tichý:…………………………………………………. 

 

Milan Pavelka: ………………………………………………………………. 

 

Přílohy :  

 

1. Prezenční listina členů ZO Česká. 

2. Prezenční listina příchozích občanů. 

3. Rozpočtové opatření č. 2 /2014. 

 

 
Vyvěšeno:  28. 3. 2014 
 

Sňato:  14. 4. 2014 


