Zápis č. 22/2017
o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká,
konaného dne 11. 9. 2017 v 17.30 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.
__________________________________________________________________________
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále jen ,,zastupitelstvo“) zahájila starostka
Ing.Jana Chiniová (dále jen ,,předsedající“) v 17.35 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 31.8.2017 do 11.9.2017. 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 a 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. 22/2017
Návrhy na ověřovatele zápisu : Ing. Klimša, p. Pavelka.
Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení č.22/1/2017:
Zastupitelstvo obce Česká určuje ověřovateli zápisu Ing. Klimšu a p. Pavelku.
Výsledek hlasování: pro – 6 proti – 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.22/1/2017 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce se rozhodlo zrušit usnesení č.13/1/2016, které bylo schváleno na veřejném
zasedání dne 4. 4. 2016. Jednalo se o zveřejňování pouze Usnesení z veřejných zasedání ZO
na stránkách obce Česká. Zveřejňovat se bude opět celý Zápis z veřejného zasedání
zastupitelstva obce.
Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
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Návrh usnesení č.22/2/2017:
Zastupitelstvo obce Česká ruší usnesení č.13/1/2016 a schvaluje zveřejňování celého Zápisu
z veřejných zasedání ZO na stránkách obce Česká.
Výsledek hlasování: pro – 6 proti – 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.22/2/2017 bylo schváleno.

Schválení programu 22. veřejného zasedání
Návrh usnesení č.22/3/2017:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje následující program zasedání:
Program 22. zasedání Zastupitelstva obce Česká
Navržený
program:

1) Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č.22/2017
2) Zprávy jednotlivých výborů
3) Schválení uzavření nových smluv
- Darovací smlouvy pro ZŠ Lelekovice
- Smlouvy o smlouvách budoucích na věcné břemeno s firmou
E.ON pro přípojky NN pro stavby p. Drbal, Techsport.
- Smlouva o umístění provozního automatu na jízdenky u kapličky
- Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého
napětí s E.on
4) MŠ Česká
- Schválení smlouvy o výpůjčce na hřiště s povrchem 4soft
- Projekt plánované nástavby budovy MŠ Česká
- Personální zajištění MŠ Česká ve školním roce 2017/18
- Žádost MŠ Česká o navýšení rozpočtu, souhlas s čerpáním fondu
investic MŠ Česká
5) Návrat zvonů do České – informace o akci dne 23. 9. 2017
6) Schválení nového kronikáře, digitalizace kroniky
7) Nové hřiště a altán u Améby
8) Žádost o odkup pozemku p.č. 664/44, 478/8
9) Otevření obchodu potravin v budově OÚ Česká
10) Schválení rozpočtových opatření č. 7,8,9,10/2017
11) Různé
- Dopravní značení v obytné zóně „Bau 32“
- Mikroregion Ponávka - informace o projektu „Poutní stezky
mikroregionu Ponávka “
- kulturně sportovní akce
12) Závěr

Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo.
Výsledek hlasování: pro – 6 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.22/3/2017 bylo schváleno.
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Bod č.2
Zprávy jednotlivých výborů
Stavební výbor:
1. Vyjádření k možnosti výstavby v lokalitách Z4 „ Pod Horou“ a Z5 „Pod Ostrou “
V současné době odpovídáme neustále na možnost výstavby v těchto lokalitách. Územní plán
České vymezuje tyto plochy jako plochy, ve kterých je rozhodování podmíněno zpracováním
územní studie.
Podmínky pro pořízení územní studie jsou:
Využití plochy – umístění pozemků ploch bydlení v rodinných domech, prostranství místního
významu (veřejný dopravní prostor) určených pro přístup do řešené lokality a ploch veřené
zeleně jako veřejného prostranství. Zástavba bude napojena na veřejnou technickou
infrastrukturu.
Podmínkou je napojení lokalit na komunikaci III. třídy v ulici Hlavní a respektování
územních limitů v lokalitě.
Lhůta pro vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti je 4 roky od
data nabytí účinnosti územního plánu (do 17. 10. 2018).
ZO Česká schválilo záměr pořízení územní studie dne 6. 3. 2017 usnesením č. 19/19/2017.
K dnešnímu dni se studie zpracovává, prověřují se všechny možnosti .
Územní studie bude v rozpracovanosti konzultována se zástupci obce, s vlastníky dotčených
pozemků a s vybranými dotčenými orgány či správci (vlastníky) dotčené dopravní a technické
infrastruktury. Územní studie bude na základě vyhodnocení výsledků konzultací upravena a
dopracována. Územní studie bude po zhotovení veřejně prezentována.

2.

Další žádosti se týkají neustále výstavby na p.č. 174 a 176. Na veřejném zasedání
dne 19.6.2017 usnesením č.21/5/2017 bylo schváleno povolení výstavby pouze 2
rodinných domů.

3. Žádost o souhlas s umístěním stavby domácí čistírny odpadních vod na p.č. 601/1
v k.ú. Česká
Žádost podala p. Valová, Vaculíkova 5, 638 00 Brno, dne 31.7.2017
-

návrh usnesení stavebního výboru – schválit v tomto znění

Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
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Návrh usnesení č.22/4/2017:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje vyjádření stavebního výboru s umístěním stavby
domácí čistírny odpadních vod na p.č. 601/1 v k.ú. Česká.
Výsledek hlasování: pro – 6 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.22/4/2017 bylo schváleno.

4. Soudní řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. Zn. 67 A1/2015 proti obci
Česká, coby odpůrci ve věci zrušení části Územního plánu ze strany navrhovatelky
Ing. B. Czurilla.
Soudní řízení je vedeno navrhovatelkou s cílem zrušení územního plánu v části týkající se místní
komunikace a prostranství místního významu vymezených v rámci zastavitelné plochy Z3 a v částech,
které realizací tohoto dopravního záměru podmiňovaly výstavbu v zastavitelných plochách Z3 a Z4.
Obec Česká v soudním řízení deklaruje, že vybudování technické a dopravní infrastruktury v koridoru
veřejného prostranství částečně vymezeného na pozemcích navrhovatelky je ve veřejném zájmu, tedy
zájmu na udržitelném rozvoji obce.
Navrhovatelka v řízení proklamuje, že je dotčená na svém vlastnickém právu tím, že na části jejich
pozemků je v územním plánu umístěn záměr veřejného prostranství za účelem umístění dopravní a
technické infrastruktury.
Soudní řízení bylo na základě opakovaných žádostí obce a navrhovatelky počátkem července t.r.
přerušeno na neurčito, neboť soudu bylo avizováno, že mezi stranami sporu probíhají mimosoudní
jednání o vyřešení sporu.
Obec v územním plánu i v probíhajících jednáních uvedla, že o vybudování dopravní a technické
infrastruktury na části pozemků v současné době vlastněné navrhovatelkou má zájem, ale předpokládá,
že na financování tohoto záměru budou participovat jeho budoucí uživatelé.
Ze strany navrhovatelky byla obci učiněná nabídka na odkup části pozemků, nezbytné pro umístění
dopravní a technické infrastruktury zasahující na pozemky navrhovatelky, a to za cenu, za kterou
navrhovatelka tyto pozemky koupila. Navrhovatelka současně tvrdí, že na svých pozemcích bude
stavět nemovitosti v souladu s územním plánem. Obec navrhovatelce nabídla, že od ní koupí větší část
pozemků, s čímž navrhovatelka nesouhlasí.
Ze shora uvedeného je zřejmé, že pokud obec Česká v soudním řízení tvrdí, že omezení navrhovatelky
ve využívání jejich pozemků je ve veřejném zájmu a navrhovatelka tuto část obci nabídne ke koupi, je
zde velice omezený prostor pro obec takovéto omezení v územním plánu zachovat za předpokladu, že
nebude mít zájem nabízenou část pozemků od navrhovatelky získat.
Stávající situace je nicméně komplikována skutečností, že pozemky navrhovatelky nejsou jediné,
jejichž získání umožní realizaci v územním plánu předpokládaného dopravního napojení a položení
nové technické infrastruktury.
S ohledem na stávající stav věci nelze obci Česká doporučit jiné řešení, než nadále usilovat o nákup
částí pozemků nabízených navrhovatelkou, v opačném případě nelze dobře očekávat, že bude
zachován územní plán obce ve stavu, v němž byl vydán. Vzhledem k tomu, že obci pro možnost
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realizace zamýšleného dopravního napojení nestačí pozemky navrhovatelky, je zároveň nezbytné
obstarat nezbytné části pozemků od jiných vlastníků. V této souvislosti se nabízí, aby obec uzavřela
s navrhovatelkou smlouvu o smlouvě budoucí kupní na tyto části pozemků se stanovením podmínek
pro uzavření kupní smlouvy. Podstatnou z těchto podmínek by měla být sjednaná cena za m2. Dále by
zde měly být uvedeny podmínky, jejichž splnění povede k uzavření kupní smlouvy, potažmo
podmínky, jejichž naplnění povede k zániku smluvního vztahu.
ZO Česká se usneslo, že pověří Ing. Mgr. Iána Bahýla o předložení návrhu smlouvy o smlouvě
budoucí kupní s výše uvedenou navrhovatelkou a pověří ho i v zastupování obce ve věcech
dalších jednáních spojených se získáním pozemků nutných pro výstavbu komunikace.

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.22/5/2017:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s výše
uvedenou navrhovatelkou p. B. Dzurillou a pověřuje Ing. Mgr.Iána Bahýla o předložení návrhu
této smlouvy a dále i v zastupování obce ve věcech dalších jednáních spojených se získáním
pozemků nutných pro výstavbu komunikace.

Výsledek hlasování: pro – 6 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.22/5/2017 bylo schváleno.

Finanční výbor: bez zprávy
Kontrolní výbor: bez zprávy
Kulturní výbor: bez zprávy
Školský výbor: bez zprávy
Informační výbor: bez zprávy
Sportovní výbor: bez zprávy

Bod č.3
Schválení uzavření nových smluv
- Darovací smlouva pro ZŠ Lelekovice
Schválení darovací smlouvy pro ZŠ Lelekovice ve výši 200 000,- Kč na vybavení školní
družiny.
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V dopise ze dne 2. 6. 2017 požádala ředitelka ZŠ Lelekovice o poskytnutí finančních prostředků na
vybavení družiny ZŠ Lelekovice. ZO Lelekovice schválilo přijetí daru pro svoji příspěvkovou
organizaci dne 21.8.2017 usnesením č.20/5.
Dle smlouvy bude vyúčtování prostředků předloženo ke kontrole a schválení ZO Lelekovice do 30
dnů po vyčerpání účelového daru a to podá obci Česká zprávu o provedené kontrole.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č. 22/6/2017:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje darovací smlouvu pro ZŠ Lelekovice ve výši
200 000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro – 6 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.22/6/2017 bylo schváleno.

- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu
Česká, Hlavní, sm. NN, Drbal s E.ON Distribuce na pozemky p.č.
484/2, 494/2
Předmětem smlouvy je sjednání závazku obou smluvních stran do 12 měsíců od dokončení
stavby uzavřít smlovu o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou úplatu 13 000,- Kč bez DPH.
Jedná se o výstavbu kabelové zemní přípojky NN v délce cca 120 m, otevřený výkop.
Stávající kabelové vedení 2x4x95 NAVY bude před stávající skříní SS 300 na parc. Č. 492/6
k.ú. Česká naspojkováno a prodlouženo do nové přípojkové skříně typu SR642/NK umístěné
na parc. č. 499. Při křížení nebo souběhu se sítěmi bude dodržena ČSN 73 6005.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č. 22/7/2017:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene pro stavbu Česká, Hlavní, sm. NN, Drbal s E.ON Distribuce na pozemky p.č.
484/2, 494/2 a schvaluje projekt pro územní souhlas na tuto stavbu.
Výsledek hlasování: pro – 6 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 22/7/2017 bylo schváleno.

- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu
Česká, přip. NN, Techsport s E.ON Distribuce na pozemku p.č. 238/1
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Předmětem smlouvy je sjednání závazku obou smluvních stran do 12 měsíců od dokončení
stavby uzavřít smlovu o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou úplatu 3 300,- Kč bez DPH.
Jedná se o výstavbu kabelového vedení NN pro stavbu Česká , příp. NN, Techsport na
pozemku p.č. 238/1.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č. 22/8/2017:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene pro stavbu Česká, přip. NN, Techsport s E.ON Distribuce na pozemku p.č. 238/1.
Výsledek hlasování: pro – 6 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 22/8/2017 bylo schváleno.

Schválení smlouvy o umístění a provozu jízdenkového automatu na části
pozemku p.č. 140 DPMB a.s., se sídlem Hlinky 64/151, 603 00 Brno
Jedná se o automat u kapličky. Záměr pronájmu pozemku byl vyvěšen od 22. 6. 2017 do 21.
7. 2017. Výše nájemného se sjednává dohodou ve výši 100,- Kč bez DPH. Po dohodě
smluvních stran se doba platnosti a účinnosti smlouvy sjednává na dobu určitou tj. do 30. 6.
2025.
Nikdo nevznel další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č. 22/9/2017:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje smlouvu o umístění a provozu
jízdenkového automatu na části pozemku p.č. 140 DPMB a.s., se sídlem Hlinky 64/151,
603 00 Brno, ve výši 100,- Kč bez DPH, doba platnosti a účinnosti smlouvy se sjednává na
dobu určitou tj. do 30. 6. 2025.

Výsledek hlasování: pro – 6 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 22/9/2017 bylo schváleno.

17.50 hod. - Příchod Ing. Chalupníkové PhD.
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- Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého
napětí s E.on
Jedná se o uzavření smlouvy s f. E.on za výhodnějších podmínek za odběr elektřiny. Smlouva
se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č. 22/10 /2017:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky
elektřiny ze sítě nízkého napětí s f. E.on.
Výsledek hlasování: pro – 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 22/10/2017 bylo schváleno.

Bod č.4
MŠ Česká
Schválení smlouvy o výpůjčce na hřiště s povrchem 4soft
Obec Česká uspěla s žádostí o dotace z MMR , Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017, DT
č.2. Obec obdržela dotaci ve výši 400 000,- Kč na akci „Na hřištích se sejde celá rodina “.
Celkové náklady jsou 793 184,- Kč. Projekt zahrnuje multifunkční plochu v prostorách MŠ
Česká, altán a hřiště na pétanque na hřišti u Améby.
Herní prvky umístěné v areálu školky jsou v hodnotě 482 162,- Kč včetně DPH. Udržitelnost
projektu je 5 let. Na tuto dobu obec musí uzavřít s MŠ Česká smlouvu o výpůjčce, po této
době se předají herní prvky MŠ Česká do hospodaření.
Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č. 22/11/2017:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje smlouvu o výpůjčce na herní prvky s
Mateřskou školou Česká, okres Brno – venkov v hodnotě 482 162,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: pro – 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 22/11/2017 bylo schváleno.
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Projekt plánované nástavby budovy MŠ Česká
Obec Česká odsouhlasila na svém veřejném zasedání dne 19.6.2017 vypracování projektu
nástavby MŠ Česká. Po projednání na pracovní poradě zastupitelstva se dohodlo, že projekt
bude kapacitně pro 24 dětí, s tím, že projektnat po domluvě s hygienou uzpůsobí v projektu
pro stavební povolení záchody a umyvadla i pro děti 2 leté. V případě přijetí pouze 2 – letých
dětí, je kapacita dětí ve třídě max. 16. Třída bude vyhovovat kapacitně pro 24 i 16 dvouletých
dětí. Pro zabezpečení bezbariérového přístupu se musí vybudovat výtah. Z těchto důvodů
musí být PD dvoustupňová – nyní se dokončuje projekt na ÚR.
p. Bařinková: Proč bylo rozhodnuto o umístění dětí dvouletých v prvním patře?
Ing. Chiniová: V přízemí by se musely provést velké úpravy pro potřeby dvouletých dětí
(toalety, přebalovací pulty, umyvadla atd.) a prostor v přízemí je projektován kapacitně pro
28 dětí.

Personální zajištění MŠ Česká ve školním roce 2017/18
Obec Česká obdržela „Plán rozvoje výchovně vzdělávacího procesu v MŠ Česká ze dne
23. 8. 2017, kde je personální zajištění chodu MŠ Česká. Z důvodů řerpání MD a RD p.
ředitelky a zachování provozu školky od 7.00 do 16.30 bude obec dnes projednávat i žádost o
navýšení rozpočtu na doplnění pedagického pracovníka. Rodiče byli informováni na třídní
schůzce v MŠ dne 5. 9. 2017 a to velice nešťastným způsobem.
Ing. Chinová: Požadovala jsem po vedení školky doložení žádosti , která bude sloužit jako
podklad pro zastupitelstvo pro rozhodování. V žádosti by měla být zdůvodněna nutnost
dalšího pedagogického pracovníka, vyčíslení požadované částky, zprávu od účetní MŠ o
možnosti placení dalšího ped. pracovníka z prostředků MŠMT, spočítat úvazky,
Obec žádost obdržela, ale přesná částka nebyla vyčíslena, účetní do dnešního dne nemohla
spočítat zůstatek peněz z MŠMT. Proto se ZO rozhodlo, že poskytně školce do rozpočtu
částku 60 000,- Kč a pokud peníze nebudou vyčerpány, podá zástupkyně ředitelky obci
zprávu a tento zbytek peněz se zohlední v rozpočtu na příští rok – o tuto částku se poníží
rozpočet MŠ na rok 2018.
p. Belan: Na třídních schůzkách bylo řečeno, že na Obec byla podána žádost na financování
platu nové učitelky a záleží na schválení na veřejném zasedání. Pokud nebude toto schváleno,
bude školka fungovat jen do 14.30 hod.
p. Bařinková: Jaké je tedy nyní personální zajíštění školky – jaké mají úvazky u dětí.
p. Mičánková: P. učitelka Přikrylová má plný úvazek – přímá výchova u dětí, je týdně 30
hod. P. Kohoutková jako zástupkyně ředitelky má u dětí přímou výchovu 20 hod. Překrývají
se pouze cca 1 hodinu denně. V případě, že jdou do divadla, na vycházky atd. není požné
pokrytí této doby dvěma pedagogickými pracovníky. Proto požadují ještě jednu učitelku na
cca půl úvazku denně.
Ing. Kamanová: P.ředitelka Strnadelová nezvládla svou organizační úlohu. Měla již v červnu
požádat zastupitelstvo o navýšení rozpočtu o částku na plat nové učitelky.
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P. Bambas: Jaký bude časový provoz školky?
Ing. Chiniová: Provoz zůstává od 7.00 – 16.30 hod.
Ing. Klimša: Byl bych rád, kdyby se vrátila angličtina do školky.
P. Belan: Mám informace, že pokud bude angličtina ve školce, tak musí být mimo vyučovací
dobu ve školce.
Ing. Chalupníková PhD: Víme, že může být třeba i po obědě, ale je to především na ochotě
vedení školky.
Ing. Chiniová: Toto si musí rozhodnout p. Kohoutková, protože je zodpovědná za vzdělávací
program ve školce a musí ho dodržovat.
P. Bambas: Chtělo by to rychlé řešení. Uvažujeme už nyní o přestupu do lelekovické školky
z důvodu začínající výuky angličtiny. Začínat tam bude v 16.15 hod.
Ing. Kamanová: Školský výbor se setká s p. Kohoutkovou a zjistíme, co je možné ve školce
změnit.

Žádost MŠ Česká o navýšení rozpočtu, souhlas s použitím investičního a
rezervního fondu MŠ Česká na pořízení mlhoviště s povrchem Smart Soft
35
ZO obce Česká udělilo dne 29.6.2017 souhlas s použitím částky 125 148,- kč bez DPH –
151 429,- Kč včetně DPH z investičního fondu MŠ Česká. Viz dopis ze dne 29. 6. 2017 č.j.
OČE/437/17.

Žádost MŠ Česká o navýšení rozpočtu pro rok 2017 na dokrytí částečného
úvazku dalšího pedagogického pracovníka ve výši 0,6 úvazku ze dne
7. 9. 2017
Vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni nebyly známy přesné údaje o výši platu dalšího
pedagogického pracovníka, rozhodlo ZO Česká navýšit rozpočet MŠ o 60 000,- Kč do konce
roku 2017 na platy. Do rozpočtu na doplácení platu rok 2018 se zohlední případný přebytek a
částka se o tuto částku poníží.
Rozpočet MŠ se bude schvalovat na prosincovém veřejném zasedání.
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Žádost MŠ Česká o navýšení rozpočtu pro rok 2017 na dokrytí
mimořádných výdajů
Jedná se o výměnu zámku a kování vstupních dveří, přemístění herních prvků, montáž a
demontáž herních prvků v rámci provádění nového hřiště s povrchem 4soft, pořízení nové
brány – v celkové částce 51 585,- Kč.
ZO se po projednání rozhodlo, že tyto částky se mohou hradit z investičníhi a rezervního
fondu. Přesné proplácení z jednotlivých fondů provede účetní MŠ Česká a zástupkyně
ředitelky podá zřizovateli do konce října 2017 zprávu.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č. 22/12/2017:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
-

navýšení rozpočtu pro rok 2017 na mzdy o 60 000,- Kč

-

čerpání z investičního fondu Mateřské školy Česká, okres Brno – venkov v hodnotě
151 429,- Kč včetně DPH na hřiště s povrchem 4soft a mlhoviště

-

čerpání z z investičního a rezervního fondu ve výši 51 585,- Kč – dle zaúčtování
účetní MŠ Česká – zprávu o platbě z jednotlivých fondů doručí zástupkyně ředitelky
zřizovateli do 31.10.2017.

Výsledek hlasování: pro – 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 22/12/2017 bylo schváleno.

Bod č.5
Návrat zvonů do České
23. 9. 2017 bude na hřišti u Améby probíhat jedinečný den se zvony. P. Manoušek přiveze do
naší obce svoji Pražskou mobilní zvonohru.
Zabezpeční celé akce :
- Objednání ostrahy zvonohry – p. Marada - security
- Zabezpečení zákazu vjezdu do lokality za Hospodou – objednávka u firmy Hicon
- Tisk plakátů a brožury, hrnky se zvonky, výstava – banery
- Občerstvení, cimbálová muzika Javorníček
Návrh přidat do rozpočtu 150 000,- Kč, na dalším veřejném zasedání se upraví dle
skutečnosti.
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Bod č.6
Schválení nového kronikáře
Ing. Jiří Saul vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemůže nadále vykonávat funkce
kronikáře obce. Starostka se dohodla s paní Hruškovou, že to po Ing. Saulovi převezme.
Dohoda proběhla v červenci a paní Hruškové byly předány všechny materiály. Ing. Saul bude
nadále spolupracovat a pomáhat.
Obec má povinnost mít svého kronikáře. Při této příležitosti bychom nechali starou kroniku
zdigitalizovat . Nabídka od firmy „Digitalizace kronik“ za cenu 4 332,- Kč včetně DPH.
Do rozpočtu se přidají peníze.
Nikdo nevznel připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č. 22/13/2017:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí volbu nového kronikáře pro obec
Česká – p. Hrušková Daniela.
Výsledek hlasování: pro – 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 22/13/2017 bylo schváleno.

Bod č.7
Nové hřiště v MŠ Česká , hřiště na pétanque a altán u Améby
Dne 28.8.2017 byl podepsán předávací protokol na výše uvedenou akci. Nad rámec smlouvy
byly provedeny práce na petanquovém hřišti a altánu. Kotvy, zpevňovací prvky a nátěry navíc
– u petanquového hřiště, zavětrování u altánu – bylo již provedeno. V rozpočtovém opatření
č.10/2017 se přidají peníze.
Také do altánu se budou vyrábět stůl a lavice, které budou ukotveny. Bylo požádáno o
kolaudaci altánu.
Ing. Klimša: Budu navrhovat, aby na hřišti u Améby byl veřejný gril.
Ing. Chiniová: Při jednání s hasiči jsem s nimi projednávala umístění grilu na hřišti u Améby
a vůbec to nedoporučují. Myslím si, že tímto vznikne do budoucna problém.
Ing. Klimša: Vymýšlel jsem tento prostor pro to, aby se zde setkávali lidé.
P. Bambas: Já tedy nyní postrádám smysl altánu. Doslechli jsme se, že tam bude altán
s grilem. Pokud tam nebude gril, proč tedy byl postaven altán.
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Ing. Chiniová: Altán byl částečně placen z dotací a byl projektován tak, aby částečně chránil
před deštěm a sluncem.
P. Pavelka: Já bych to bral tak, že pokud si chci udělat s dětmi posezení na hřišti a mám
přenosný gril, tak si ho sem donesu, po ukončení uklidím a odnesu domů.
Ing. Klimša: Příště to přednesu na veřejném zasedání a buď se to schválí nebo ne. Pokud se
to nezkusí, tak to neuvidíme. Chtěl jsem i mobilní toalety. Stále říkám, že to není dětské
hřiště. Je to místo ke scházení všech.
P. Petlach: Využil bych mobilní toalety na akci „Návrat zvonů aneb Manouškovy zvony opět
v České“.

Bod č.8
Žádost o odkupy pozemků p.č. 664/44, 478/8
P.č. 664/44
Obec Česká obdržela dne 20.7.2017 nabídku odprodeje pozemku p.č. 661/44 v k.ú. Česká o
výměře 82 m2 prostřednictvím advokátní kanceláře Jirousek, Skalník, Bernatík & partneři.
Jedná se o pozemek sousedící vedle čerpací stanice pro kanalizaci – pruh vedle chodníku.
Obec Česká má již od roku 2008 podanou žádost na Úřadu státu ve věcech majetkových o
bezúplatný převod pozemků pod místními komunikacemi, chodníky a zelenými pruhy podél
siknice. Zatím se žádost nevyřídila. Pro obec by bylo značně komplikované provádět údržbu
na části pozemku. Z těchto důvodů ZO Česká nebude kupovat nabízený pozemek. Obec nemá
také cenovou mapu pozemků.
Nikdo nevznel připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č. 22/14/2017:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, neschvaluje koupi pozemku p.č. 661/44 v k.ú. Česká
o výměře 82 m2.
Výsledek hlasování: pro – 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 22/14/2017 bylo schváleno.

P.č. 478/8
Obec Česká obdržela dne 26.8.2017 nabídku odprodeje pozemku p.č. 478/8 v k.ú. Česká o
výměře 91 m2 od Státního statku Kuřim, který je v likvidaci za cenu cca 140,- Kč/m2.
Jedná se o pozemek mezi sjezdem z komunikace I/43 na Kuřim a železnicí. Pozemek by se
měl k odkupu nabídnout majiteli komunikace nebo jejich správci popř. SŽDC.
Pro obec by bylo značně komplikované provádět údržbu na části pozemku. Z těchto důvodů
ZO Česká nebude kupovat nabízený pozemek.
13

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č. 22/15/2017:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, neschvaluje koupi pozemku p.č. 478/8 v k.ú. Česká o
výměře 91 m2.
Výsledek hlasování: pro – 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 22/15/2017 bylo schváleno.

Bod č.9
Otevření obchodu s potravinami na OÚ Česká
ZO obce Česká odsouhlasilo dne 6. 3. 2017 na svém veřejném zasedání částku 80 400,- Kč
jako příspěvek na provoz obchodu formou doplácení platu prodavačky. Vzhledem k tomu, že
i přes naši podporu obchod k 31.7.2017 zanikl, zbývá tam ještě 40 000,- Kč. Nový nájemce
požádal ZO Česká, zda by se v této podpoře mohlo pokračovat i nadále.
Obchod je nyní provozován formou samoobsluhy a s otevírací dobou v pracovní dny od 7.00
– 11.00 hod, 14.00 – 17.00 hod. i v sobotu od 7.00 – 10.00 hod.
ZO se rozhodlo částku 40 000,- Kč vyplatit novému nájemci ve dvou splátkách: k 31. 10.
2017 - 20 000,- Kč a k 31. 12. 2017 - 20 000,- Kč.
Forma dle vyjádření auditorky :
- příspěvek z rozpočtu podnikateli
- nebo darovací smlouva – účelově určený dar.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č. 22/16/2017:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje darovací smlouvu na dovybavení a provoz
prodejny potravin ve výši 40 000,- Kč , Částka bude vyplacena ve dvou částech:
ke dni 31. 10. 2017 vyplacení částky 20 000,- Kč, ke dni 31. 12. 2017 vyplacení částky
20 000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro – 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 22/16/2017 bylo schváleno.

Bod č.9
Schválení rozpočtových opatření 7,8,9
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Rozpočtové opatření č. 7/2017
Jedná se opět o rozpočtové opatření starostky obce Česká.
Příjmy:
282 200,- Kč

proúčtování daně z příjmu za obec

Příjmy – zvýšení:
282 200,- Kč
Příjmy – celkem: 11 942 200,- Kč
Výdaje:
30 000,- Kč
282 200,- Kč

odvod DPH
proúčtování daně z příjmu za obec

Výdaje – zvýšení:
Výdaje – celkem:

312 200,- Kč
9 888 400,- Kč

Nikdo nevznel připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č. 22/17/2017
Zastupitelstvo obce Česká bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7 /2017 (viz. příloha č. 3).
Výsledek hlasování: pro – 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 22/17/2017 bylo schváleno.

Rozpočtové opatření č. 8/2017
Jedná se opět o rozpočtové opatření starostky obce Česká.
Příjmy – celkem: 11 942 200,- Kč
Výdaje:
30 000,- odvod DPH
Výdaje – zvýšení:
Výdaje – celkem:

30 000,- Kč
9 918 400,- Kč

Nikdo nevznel připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č. 22/18/2017
Zastupitelstvo obce Česká bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7 /2017 (viz. příloha č. 4).
Výsledek hlasování: pro – 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 22/18/2017 bylo schváleno.
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Rozpočtové opatření č. 9/2017
Hlavní změny:
Příjmy – celkem: 11 942 200,- Kč
Výdaje:
2 200,- Kč vodovodní přípojky
12 800,- Kč odvod DPH
Výdaje – zvýšení:
15 000,- Kč
Výdaje – celkem: 9 933 400,- Kč
Financování: vrácení kauce za obchod – 15 000,- Kč.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č. 22/19/2017:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje rozpočtové opatření č. 9 /2017 (viz. příloha č.5).
Výsledek hlasování: pro – 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 22/19/2017 bylo schváleno.

Rozpočtové opatření č. 10/2017
Hlavní změny:
Příjmy:
100 000,- Kč
2 000,- Kč
60 000,- Kč
5 000,- Kč

příjmy z pronájmu
přijaté neinvestiční dary
daň z hazardních her
poplatek ze psů

Příjmy – zvýšení:
167 000,- Kč
Příjmy – celkem: 12 109 200,- Kč
Výdaje:
60 000,- Kč
20 000,- Kč
54 600,- Kč
20 000,- Kč
150 000,- Kč
200 000,- Kč
4 500,- Kč

MŠ plat učitelky
vodovodní přípojky
lavice a stůl do altánu, zavětrování altánu u Améby
počítač na OÚ
kultura
DPH
digitalizace kroniky

Výdaje – zvýšení:
509 100,- Kč
Výdaje – celkem: 10 442 500,- Kč
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
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Návrh usnesení č. 22/20/2017:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje rozpočtové opatření č. 9 /2017 (viz. příloha č. 6).
Výsledek hlasování: pro – 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 22/20/2017 bylo schváleno.

Bod č.11
Různé
Dopravní značení v obytné zóně Bau 32
Obec obdržela záporné vyjádření k návrhu umístění vodorovného dopravního značení V15
(symbol 20). Policie neschvaluje umístění 2 značek 20 km na komunikaci a považuje to za
opakování obecné vyhlášky tzv. „přeznačkování “.
Ing. Klimša: Ještě zajdu za panem Tichým a nechám si tento problém vysvětlit. Proč to někde
jde a někde ne.
Mikroregion Ponávka – informace o připravovaném projektu „Poutní stezky
mikroregipnu Ponávka“
V současné době je dokončena situace s vyznačením trasy a čeká se pouze na konečné
schválení a dořešení majetkoprávních vztahů jednotlivých zastavení – kapliček.
Kulturně - sportovní akce:
16. 9. 2017 – sběr železného šrotu
23. 9. 2017- Návrat zvonů do České
6. – 8. 10. 2017 – Tradiční hody
22. 10. 2017 – Drakiáda
5. 11. 2017 – Varhanní koncert v kostele v Lelekovicích
17. 11. 2017 – Lampionový průvod
5. 12. 2017 – Mikulášská nadílka
8. 12. 2017 – Předvánoční posezení seniorů
16. 12. 2017 – Starostův pohár v kopané
P. Bařinková: Já bych chtěla poděkovat zastupitelům za poslání daru pro ZŠ Lelekovice.
P. Šiborová: Posílala jsem už před několika měsíci stížnost na p. ředitelku Mateřské školy
Česká Mgr. Strnadelovou a nemám žádnou odpověď.
Ing. Chiniová: P.ředitelka je nyní na mateřské dovolené. V červenci jsme odsouhlasili
oficiální dopis p. ředitelce a čekáme na její vyjádření.
Ing. Kamanová: Požádáme nyní p. ředitelku o vyjádření do jednoho měsíce.
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Bod č.12
Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 19.15 hod.
Poděkovala přítomným zastupitelům za účast a se všemi se rozloučila.

Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Prezenční listina členů Zastupitelstva obce Česká
Prezenční listina příchozích občanů
Rozpočtové opatření č.7/2017
Rozpočtové opatření č.8/2017
Rozpočtové opatření č.9/2017
Rozpočtové opatření č.10/2017

V České dne 1. října 2017

Zapsala: p. Mičánková …………………………………..
Starostka obce: Ing. Chiniová …………………………...
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Klimša:…………………………………………………
P. Pavelka:..……………………………………………………
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