Zápis č. 24/2017
o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká,
konaného dne 18. prosince 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 8.12.2017 do 18. 12. 2017. Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1)
konstatovala, že je přítomno 5 členů zastupitelstva (Ing. Kamanová a Ing. Klimša omluveni),
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. 24/2017
Návrhy na ověřovatele zápisu : Ing. Chalupníková Phd. a p. Pavelka
Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení č.24/1/2017:
Zastupitelstvo obce Česká určuje ověřovateli zápisu Ing. Chalupníkovou PhD. a p. Pavelku.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti – 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.24/1/2017 bylo schváleno.

Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu.
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Schválení programu 24. veřejného zasedání
Návrh usnesení č.24/2/2017:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje následující program zasedání:
Program 24. zasedání Zastupitelstva obce Česká
Navržený
program:

1) Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č.24/2017.
2) Zprávy jednotlivých výborů
3) Schválení rozpočtu na rok 2018
- schválení rozpočtu MŠ Česká na rok 2018
- schválení rozpočtu na rok 2018 Svazku obcí Ponávka
- schválení rozpočtového výhledu na roky 2019 - 2021
4) Poplatky na rok 2018
- Schválení přílohy č. 6 OZV 1/2012
- Schválení dodatku č. 42 s BVK
5) Schválení inventarizační komise
6) Schválení rozpočtových opatření č.13,14,15/2017
7) Různé
- Podání žádosti o dotace na hřiště na Nivkách
- MŠ Česká – pronájem staré budovy MŠ
- Plánované kulturní akce
- Ukončení provozu kabelové televize
8) Závěr

Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.24/2/2017 bylo schváleno.

Bod č.2
Zprávy jednotlivých výborů
Stavební výbor:
1. Žádost ze dne 6.11.2017 o vyjádření k rozšíření vjezdu u č.p. 235 – Nádavky III

Žádost podal Ing. Karel Kubíček, Česká 235.
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ZO Česká souhlasí s rozšířením vjezdu o 60 cm . Tak zůstane strom zachován a bude
umožněn i vjezd na pozemek pro parkování. Na komunikaci Nádavky III jsou zmenšovány
pozemky pro vsakování vody ke stromům výstavbou dalších vjezdů. V případě, že bude toto
řešení nedostačující pro vjezd na pozemek a žadatel bude trvat na odstranění stromu, bude
potřeba doložit souhlasné stanovisko od všech obyvatel ulice Nádavky III se skácením
stromu. Povolováním dalšího rozšiřování vjezdů a tím i zmenšování plochy pro výsadbu
stromů nastane situace, že výsadba stromů bude zcela znemožněna. Z tohoto důvodu je nutný
souhlas všech obyvatel ulice.
Na souhlase bude uvedeno, že obyvatelé ulice Nádavky III souhlasí s tím, že se nebude
obnovavat výsadba stromů na ulici Nádavky III.
Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.24/3/2017:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vyjádření k rozšíření vjezdu u č.p. 235 –
Nádavky III.
Výsledek hlasování: pro - 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.24/3/2017 bylo schváleno.

2. Žádost ze dne 1.12.2017 o vyjádření k ÚŘ a ohlášení pro přístavbu RD Česká č.p.
337 na p.č. 32/95v k.ú. Česká.
Žádost podala Ing. Lucie Benešová PhD. Česká 337.
Obec Česká souhlasí s předloženou PD přístavby RD č.p. 337 .
Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.24/4/2017:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vyjádření k ÚŘ a ohlášení pro přístavbu
RD Česká č.p. 337 na p.č. 32/95v k.ú. Česká.
Výsledek hlasování: pro - 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.24/4/2017 bylo schváleno.

3. Žádost ze dne 1.11.2017 o vyjádření k PD pro DSP pro stavbu „ Stavební úpravy

a přístavba haly – areál firmy Kovolit Česká spol.s.r.o.

Vzhledem k tomu, že v hale bude umístěna nová technologie výroby, je potřeba doložit
posouzení budoucí technologie z hlediska vlivu na životní prostředí.
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Stávající provozy překračují hygienické limity – studie z roku 2007, dodavatel VUT v Brně,
Fakulta strojního inženýrství. Hodnocení měření – hygienický limit je prokazatelně
překročen.
Žádost podal Zdeněk Carda, jednatel, Kovolit Česká spol.s.r.o., Česká 16, 664 31 p.
Lelekovice.
Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.24/5/2017:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vyjádření vyjádření k PD pro DSP pro
stavbu „ Stavební úpravy a přístavba haly – areál firmy Kovolit Česká spol.s.r.o.
Výsledek hlasování: pro - 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.24/5/2017 bylo schváleno.

4. Žádost ze dne 6.12.2017 o vyjádření k novostavbě RD na p.č. 650/124 v k.ú. Česká

stupeň územní souhlas a ohlášení stavby.
Žádost podal Ing. Petr Bardůnek, Ph.D.,DF Dřevostavby s.r.o.,Holandská 2,639 00
Brno, v zastoupení stavebníka Jana Vágnera, bytem Bohumíra Šmerala č.p. 3768/9,
796 01 Prostějov.
Obec Česká nesouhlasí s likvidací splaškových vod do domovní čistírny odpadních
vod.
1. V obci Česká je v ulici Hlavní oddílná splašková a dešťová kanalizace.
2. Dle platného územního plánu obce Česká se parcela č. 650/124 nachází v lokalitě Z 10
– zastavitelné plochy – proluky kolem ulice Hlavní (bydlení v rodinných domech).
Podmínkou využití území je napojení lokality na místní komunikační síť a napojení na
technickou infrastrukturu. Plochy jsou podmíněně využitelné z hlediska hlukového
zatížení.
3. Dle § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném a
účinném znění, může obecní úřad v přenesené působnosti rozhodnutím uložit
povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Kanalizace
je od předmětného pozemku vzdálena do 20 m – na protější straně komunikace . Dle
vyjádření provozovatele Brněnské vodovody a kanalizace, a.s. je vybudování přípojky
technicky možné a není ani extrémně nákladné (viz přiložená nabídka od stavebníka
na vybudování splaškové kanalizační přípojky ze dne 10.5.2016). Vybudování
přípojky nevyžaduje přeložku již vybudované technické infrastruktury, čerpání
splaškových vod do značné výšky či na velkou vzdálenost.
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4. Dle § 38 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ( vodní
zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) lze vypouštění odpadních
vod neobsahujících nebezpečné závadné látky z jednotlivých staveb pro bydlení přes
půdní vrstvy do vod podzemních povolit jen zcela výjimečně, a to pokud není
technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými právními předpisy možné jejich
vypouštění do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu.
V lokalitě Z 10, která je určená k zástavbě rodinnými domy lze tedy splnit podmínky
vodního zákona a připojit novostavbu na v místě vybudovanou splaškovou kanalizaci.
Dle územního plánu obce Česká je odkanalizování nutno řešit komplexně. Nelze proto
nedůvodně povolovat výjimky, které by v budoucnu potenciálně mohly umožnit další
výstavbu, která by způsobila nedodržováním podmínek územního plánu či
porušováním výše uvedených zákonů ohrozila, až znemožnila, smysluplný budoucí
rozvoj obce.
Vybudování přípojky splaškových vod je tedy proto zcela přiměřené okolnostem
v místě stavby a obec Česká nesouhlasí s likvidací splaškových vod do domovní
čistírny odpadních vod.
Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.24/6/2017:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vyjádření k novostavbě RD na p.č.
650/124 v k.ú. Česká stupeň územní souhlas a ohlášení stavby.
Výsledek hlasování: pro - 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.24/6/2017 bylo schváleno.

5. Žádost ze dne 20.9.2017 o vyjádření k etapizaci zastavitelné plochy Z4, a zařazení

specifikovaných pozemků do I. Etapy výstavby, v rámci řešené územní studie a
zastavitelné plochy Z4 dle platného územního plánu
Žádost podal Ing. Tomáš Chmela, Kounicova 2, Brno, v zastoupení vlastníků
pozemků.
Návrh písemné odpovědi :
V návaznosti na Váš písemný dotaz, Vaši návštěvu na obecním úřadu a Vaši urgenci o
písemnou odpověď si Vám tímto jako zmocněnci paní Blanky Chmelové a pana Oldřicha
Chmely (dále oba společně jen „zmocnitelé“) zaslat písemnou odpověď na Vámi
prezentovanou žádost zmocnitelů o podporu prověření etapizace plochy Z4 (vymezené
v územním plánu Česká) v pořizované územní studii, jenž se mimo jiné zabývá i uvedenou
plochou. Vámi vznesený požadavek byl opakovaně projednán na stavební komisi
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zastupitelstva obce Česká. K upřesnění Vaší žádosti jste byl na obecním úřadě i osobně
vyslechnut projektantem územní studie. Váš požadavek se nicméně nesetkal s podporou
stavební komise ani podporou zastupitelů.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Česká nepožaduje v Územní studii Česká, lokalita Z4 „Pod horou“,, k.ú.
Česká a Územní studii Česká, lokalita Z5 „Pod ostrou“,, k.ú. Česká zadané dne 5.5.2017
prověření etapizace výstavby v lokalitě Z4.
S ohledem na shora uvedené usnesení nemusí být součástí pořizované územní studie možnost
etapizace výstavby v ploše Z4. Současně Vám nicméně sděluji, že územní plán Česká
v současnosti neobsahuje etapizaci v ploše Z4 a její umožnění by muselo proběhnout až
zařazením do územního plánu jeho změnou, vydanou formou opatření obecné povahy.
Ačkoliv pořizovaná územní studie bude tvořit podklad pro změnu územního plánu, samotná
územního studie není pro změny územního plánu závazná a vydaná změna územního plánu se
od ní může lišit.
Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.24/7/2017:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje výše uvedený návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Česká nepožaduje v Územní studii Česká, lokalita Z4 „Pod horou“,,
k.ú. Česká a Územní studii Česká, lokalita Z5 „Pod ostrou“,, k.ú. Česká zadané dne
5.5.2017 prověření etapizace výstavby v lokalitě Z4.
S ohledem na shora uvedené usnesení nemusí být součástí pořizované územní studie
možnost etapizace výstavby v ploše Z4. Současně Vám nicméně sděluji, že územní plán
Česká v současnosti neobsahuje etapizaci v ploše Z4 a její umožnění by muselo proběhnout
až zařazením do územního plánu jeho změnou, vydanou formou opatření obecné povahy.
Ačkoliv pořizovaná územní studie bude tvořit podklad pro změnu územního plánu, samotná
územního studie není pro změny územního plánu závazná a vydaná změna územního plánu
se od ní může lišit.
Výsledek hlasování: pro - 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.24/7/2017 bylo schváleno.

Finanční výbor:
Zastupitelstvu obce byla předána zpráva finančního výboru, která je součástí zápisu jako
příloha č. 4.
Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
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Návrh usnesení č.24/8/2017:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí zprávu finančního výboru.
Výsledek hlasování: pro - 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.24/8/2017 bylo schváleno.

Školský výbor:
-

bez zprávy.

Kontrolní výbor:
-

bez zprávy.

Kulturní výbor:
P. Mičánková předložila zprávu kulturního výboru č.2/2017, která je součástí zápisu jako
příloha č. 5.
Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.24/9/2017:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí zprávu kulturního výboru.
Výsledek hlasování: pro - 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.24/9/2017 bylo schváleno.
Starostka obce vyslovila poděkování všem členům kulturního výboru za organizaci
všech kulturní akcí v roce 2017.

Informační výbor:
- bez zprávy.

Sportovní výbor:
-

bez zprávy.
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Bod č.3
Schválení rozpočtu na rok 2018
Rozpočet Mateřské školy Česká
Zástupkyně ředitelky MŠ Česká, příspěvkové organizace, Lenka Kohoutková předložila dne
30.11.2017 návrh rozpočtu na rok 2018 (příloha č. 6 tohoto zápisu) ve výši 750.000,- Kč.
V rozpočtu je položka 165 000,- Kč na mzdové náklady. Obec přislíbila platit úvazek 0,64 na
dalšího pedagogického pracovníka.
Celkový rozpočet MŠ Česká je 2 195 500,- Kč, který je součástí zápisu jako příloha č.7.
Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.24/10/2017:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočet MŠ Česká ve výši 750.000,- Kč,
který je součástí zápisu jako příloha č. 6.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.24/10/2017 bylo schváleno.

Schválení odpisového plánu MŠ Česká na rok 2018
ODPISOVÝ PLÁN DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU
MŠ ČESKÁ PRO ROK 2018
Budova MŠ Česká
Předpokládaná doba odpisu je 80 let
Účetní zůstatková cena k 31. 12. 2017
Odpis roku 2018
Měsíční odpis
Sklad hraček vč.pergoly
Předpokládaná doba použitelnosti je 20 let
Účetní zůstatková cena k 31. 12. 2017
Odpis roku 2018
Měsíční odpis

6 002 153,80 040,6 670,-

199 566,20
10 620,885,-

Mlhoviště
Předpokládaná doba použitelnosti je 10 let
Účetní zůstatková cena k 31. 12. 2017
Odpis roku 2018

147 832,08
14 388,8

Měsíční odpis
Odpis DDHM r.2018

1 199,105 048,- Kč

celkem

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.24/11/2017:
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 2018,
který je součástí zápisu jako příloha č. 8.
Výsledek hlasování: pro - 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.24/11/2016 bylo schváleno.

Rozpočet obce Česká na rok 2018
Návrh rozpočtu byl vyvěšen od 1.122017 do 18.12.2017
Od 1.1.2018 platí nové nařízení vlády č. 318/2017 Sb. , o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávních celků. My máme schváleno všechno dobře, takže nemusíme nic
schvalovat.
Schválený rozpočet – závaznými ukazateli jsou v příjmech paragrafy, v daňových
příjmech položky, ve výdajích paragrafy.
Schvalovaný rozpočet nesouhlasí s návrhem rozpočtu.
Změny v příjmech:
11 400,- Kč státní správa
Celkem příjmy v rozpočtu obce Česká na rok 2018:

11 591 900,- Kč.

Změny ve výdajích :
4 300,- Kč Kordis
-600,- Kč volby – finanční vypořádání
3 700,- Kč
Celkem výdaje v rozpočtu obce Česká na rok 2018:

9 885 500,- Kč.

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.24/12/2017:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje rozpočet obce Česká na rok 2018, který je součástí
zápisu jako příloha č. 9. Závaznými ukazateli jsou v příjmech paragrafy, v daňových
příjmech položky, ve výdajích paragrafy. Zastupitelstvo obce Česká pověřuje starostku obce
prováděním rozpočtových opatření v maximální výši 50 000,- Kč bez DPH v závazných
ukazatelích za kalendářní měsíc roku 2018, dále pověřuje starostku obce prováděním
rozpočtových opatření v příjmech při přidělení dotací.
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Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.24/12/2017 bylo schváleno.

Schválení střednědobého výhledu rozpočtu Obce Česká na roky 2019 -2021
Ing. Chiniová seznámila přítomné s rozpočtovým výhledem na roky 2019 – 2021, který je
součástí zápisu jako příloha č. 10.
Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.24/13/2017:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje střednědobého výhledu rozpočtu Obce Česká na roky
2019 -2021, který je součástí zápisu jako příloha č. 10.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.24/13/2017 bylo schváleno.

Schválení rozpočtu svazku obcí Ponávka na rok 2018
Ing. Chiniová seznámila přítomné s rozpočtem svazku obcí Ponávka na rok 2018, který je
vyrovnaný a vyzvala přítomné o vyjádření se k tomuto bodu. Návrh rozpočtu svazku byl
vyvěšen na úředních deskách jednotlivých obcí od 26.10.2017 do 15.11.2017 a dne
16.11.2017 byl schválen na jednání výboru svazku.
Rozpočet je jako příloha č. 11 (viz příloha č. 11. – Rozpočet svazku obcí Ponávka na rok
2018).
Příjmy: 90 000,- Kč
Výdaje: 90 000,- Kč
V letošním roce obdržel svazek dotaci od JMK – PRV ve výši 30 000,- Kč a tato dotace byla
použita na studii : „Poutní stezky mikroregionu Ponávka “. Ta byla dokončena a je
předpoklad, že příští rok se v rámci Dne Ponávky po ní půjde. Dalším krokem svazku bude
vybudování informačních tabulí a mobiliáře u jednotlivých zastavení. Jednotlivé kapličky
v rámci poutní stezky „Sedm radostí panny Marie“ má v patronaci Ing. Jordán z České. Na
weby jednotlivých obcí je umístěn odkaz na tuto stezku.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.24/14/2017:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpis, bere na vědomí rozpočet svazku obcí Ponávka na rok
2018, který je součástí zápisu jako příloha č. 11.
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Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.24/14/2017 bylo schváleno.

Bod č.4
Poplatky na rok 2018
Předsedající informovala přítomné, že výše poplatků za TKO se spočítala dle nákladů za rok
2016 a pro následující rok se nebude měnit poplatek za svoz TKO - zůstává 500,- Kč dle
platné vyhlášky č.1/2012 .
Poplatky za TKO: 500,-Kč/ osobu
Příloha č. 6 k OZV č. 1/2012:
Jedná se o stanovení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2018.
Náklady dle přílohy č. 6 k OZV č. 1/2012 :
Skutečné náklady za rok 2016 ( svoz sběrných nádob a objemný odpad ) - 471 848,- Kč
Počet poplatníků k 1.1.2016: 1 042
Náklady na jednoho poplatníka 452,83 Kč.
Z této částky stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1, písm. b vyhlášky 1/2012 ve výši
500,- Kč.
Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.24/15/2017:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje přílohu č. 6 k OZV č. 1/2012, která je
součástí tohoto zápisu jako příloha č. 12.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.24/15/2017 bylo schváleno.

Kabelová televize: zrušena k 31.12.2017
Poplatek ze psů:

200,- Kč/pes

Vodné je 31,48 Kč/m3, stočné 36,59 Kč/m3, celkem 68,07 Kč bez DPH. DPH bude připočtena podle
platných předpisů ( sazba 15 %) . Jedná se o meziroční navýšení tarifů o 0,42 Kč/m3 – 0,6 %.
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Nájemné pro rok 2018 navrhuje BVK ve výši 1 200 000,- Kč ( + 50 000,- Kč) , z toho 520 000,- Kč
nájemné za vodárenskou infrastrukturu a 680 000,- za kanalizační infrastrukturu.
Návrh tarifů na rok 2017 od BVK je v dopise ze dne 12. 11. 2017, který je i součástí tohoto zápisu
jako příloha č. 13 (viz příloha č. 13 - Dopis ze dne 12. 11. 2017 z BVK - návrh tarifů).

Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.24/16/2017:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje výše uvedené poplatky na rok 2018 .

Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.24/16/2017 bylo schváleno.

Dodatek č. 42 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
V dodatku č. 42 je dohoda o cenách - vodné je 31,48 Kč/m3, stočné 36,59 Kč/m3, celkem 68,07 Kč
bez DPH. DPH bude připočtena podle platných předpisů.
Nájemné za užívání infrastruktury za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 činí: 1 200 000,- Kč, z toho
520 000,- Kč za vodárenskou a 680 000,- Kč za kanalizační infrastrukturu. K nájemnému bude
připočtena DPH ve výši dané zákonem.
Nájemné je splatné ve čtvrtletních splátkách 300 000,- Kč bez DPH na základě faktury - daňového
dokladu vyhotoveného pronajímatelem. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy 15. den
měsíce března, června, září a prosince.
Úplata za zajišťování majetkové a provozní evidence zpracovávané za rok 2017 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. 2018.

Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.24/17/2017:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dodatek č. 42 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 – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.24/17/2017 bylo schváleno.
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Bod č.5
Schválení inventarizační komise pro rok 2017
Inventarizační komise pro rok 2017 je navržena v tomto složení:
předseda: p.Mičánková, členové: p. Šlachtová, p. Prokešová.

Nikdo nevznesl další připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.24/18/2017:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje složení inventarizační komise pro rok
2017 ve složení - předseda: p. Mičánková, členové: p. Šlachtová, p. Prokešová.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.24/18/2017 bylo schváleno.

Bod č.6
Rozpočtové opatření č. 13/2017
Rozpočtové opatření starostky obce č.13/2017.
Příjmy:

24 100,- Kč

volby

Příjmy – zvýšení:
24 100,- Kč
Příjmy – celkem: 12 718 300,- Kč
Výdaje:

24 100,- Kč

volby

Výdaje – zvýšení:
24 100,- Kč
Výdaje – celkem: 11 601 400,- Kč
Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.24/19/2017:
Zastupitelstvo obce Česká bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2017, které je přílohou
č. 14 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.24/19/2017 bylo schváleno
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Rozpočtové opatření č. 14/2017
Rozpočtové opatření starostky obce č.14/2017. Jednalo se pouze o přesuny v paragrafech u
odpadu.
Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.24/20/2017:
Zastupitelstvo obce Česká bere na vědomí rozpočtové opatření č. 14/2017, které je přílohou
č. 15 tohoto zápisu a pověřuje starostku prováděním rozpočtových opatření do konce roku
2017.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.24/20/2017 bylo schváleno

Rozpočtové opatření č. 15/2017
Ing. Chiniová seznámila přítomné s rozpočtovým opatření 15/2017, které je součástí zápisu
jako příloha č. 16.
Příjmy:
1 383 000,- Kč
1 400,- Kč
1 300,- Kč
2 800,- Kč
28 000,- Kč
300,- Kč

sdílené daně
neinvestiční dar
vodné TJ Sokol Česká
věcné břemeno
Ekokom
úroky

Příjmy – zvýšení: 1 416 800,- Kč
Příjmy – celkem: 14 135 100,- Kč
Výdaje:
75 000,- Kč platy zastupitelů
7 200,- Kč převod MŠ na Obce Českou
20 000,- Kč odvoz suti
3 000,- Kč občasník
Převod mezi paragrafy – částka 40 000,- Kč
Výdaje – zvýšení:
105 200,- Kč
Výdaje – celkem: 11 706 600,- Kč
Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
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Návrh usnesení č.24/21/2017:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2017, které je přílohou č. 16
tohoto zápisu a pověřuje starostku prováděním rozpočtových opatření do konce roku 2017.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.24/21/2017 bylo schváleno.

Bod č.7
Různé
Schválení výše podání žádosti o dotace na dětská hřiště v České , v lokalitě
Nivky.
ZO Obce Česká odsouhlasilo na svém veřejném zasedání dne 23.10.2017 podání žádosti na
dětská hřiště v České v lokalitě Nivky.
V příštím roce bude vyhlášena opět výzva z POV – MMR na dotace hřišť u škol a školek –
předpoklad dotace až 70 %, max. 400 000,- Kč.
Projekt na hřiště
Předpokládaná dotace
Výdaje obce

- 311 696,- Kč
- 218 187,- Kč
- 93 509,- Kč

Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.24/22/2017:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje podání žádosti o dotace na dětská hřiště
v České v lokalitě Nivky pod názvem „ Hřiště Nádavky , pojď na houpačky“prostřednictvím
firmy Regiozona ve výši 311 696,- Kč.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.24/22/2017 bylo schváleno.

Pronájem budovy staré MŠ Česká – č.p. 83
Do konce roku by měly být podepsány smlouvy na převody platby energií z MŠ na obec.
Pokud obec zatím hodlá pronajímat pronájem budovy, měli bychom dne schválit záměr
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pronajmout prostory v budově a alespoň předběžný ceník, který je součástí zápisu jako
příloha č. 17.
Navrhuji, aby pronájem budovy prováděla p. Mičánková, má zkušenosti se sokolovnou .
Zvedl by se jí plat a popř. by mohla provádět i úklid, pokud s tím bude souhlasit.
Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.24/23/2017:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout budovu č.p. 83.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se - 0
Usnesení č.24/23/2017 bylo schváleno.

Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.24/24/2017:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje ceník pronájmu budovy č.p. 83 od
1.1.2018, který je součástí zápisu jako příloha č. 17.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se - 0
Usnesení č.24/24/2017 bylo schváleno.

Ukončení provozu kabelové televize – informování občanů
Kabelová televize bude dle smlouvy ukončena k 31.12.2017. Dle dohody s pronajímatelem
bude čas asi 14 dnů než dojde k definitivnímu vypnutí. Občané, kterých se to týká, budou
upozorněni.

Kulturně - sportovní akce připravované v roce 2018
1.1. – 15.1.2018 – proběhne Tříkrálová sbírka
19. 1. 2018 - Obecní ples
3. 2. 2018 - Myslivecký ples
10. 2. 2018 - Ostatky
17. 3. 2018 - Manouškova zvonohra
25. 3. 2018 - Maškarní bál pro děti
Plánované na podzim 2018 – oslavy 100. výročí od konce 1. sv. války – výstava fotografií, koncert,
brožura.
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Bod č.10
Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18.37 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 č.
4) Zpráva finančního výboru
5) Zpráva kulturního výboru č.2/2017
6) Rozpočet MŠ Česká na rok 2018 – obec
7) Rozpočet MŠ Česká na rok 2018 – celkový
8) Odpisový plán MŠ Česká na rok 2018
9) Rozpočet obce Česká na rok 2018
10) Rozpočtový výhled obce Česká na roky 2019 - 2021
11) Rozpočet svazku obcí Ponávka na rok 2018
12) Příloha č. 6 k OZV č. 1/2012
13) Dopis ze dne 12.11.2017 z BVK – návrh tarifů
14) Rozpočtové opatření č.13/2017
15) Rozpočtové opatření č.14/2017
16) Rozpočtové opatření č.15/2017
17) Ceník pronájmu budovy č.p.83

V České dne 5. 1. 2018
Zapsala: p. Mičánková …………………………………..
Starostka obce: Ing. Chiniová …………………………...
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Chalupníková PhD:……………………………………
P. Pavelka:.…………………………………………………
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