Zápis č. 27/2018
o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká,
konaného dne 17. 9. 2018 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 6.9.2018 do 17.9.2018. 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 (p. Petlach, Ing. Klimša– omluveni) 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. 27/2018
Návrhy na ověřovatele zápisu : Ing. Chalupníková PhD, p. Pavelka
Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení č.27/1/2018:
Zastupitelstvo obce Česká určuje ověřovateli zápisu Ing. Chalupníkovou PhD a p. Pavelku.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti – 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.27/1/2018 bylo schváleno.

Schválení programu
Schválení programu 27. veřejného zasedání
Návrh usnesení č.27/2/2018:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje následující program zasedání:
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Program 27. zasedání Zastupitelstva obce Česká
Navržený
program:

1) Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č.27/2018.
2) Zprávy jednotlivých výborů
3) Studie na přestavbu budovy původní MŠ Česká na centrum
volnočasových aktivit – výběr projektanta
4) ÚP
– zahájení pořizování zprávy o uplatňování ÚP Česká dle § 55 zákona
č. 183/2006 Sb., v platném znění.
5) Schválení rozpočtového opatření č. 6 a 7/2018
6) Schválení závěrečného účtu svazku obcí Ponávka a účetní závěrky za
rok 2017
7) Různé
- Měření hluku na silnici I/43 – výsledky měření
- Schválení smlouvy s KOMETA GROUP, a.s.
- Žádost p. Zralého o pronájem pozemku p.č.392
- kulturně sportovní akce
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.27/2/2018 bylo schváleno.

Bod č.2
Zprávy jednotlivých výborů
Stavební výbor:
1. Žádost ze dne 30. 7. 2018 o vyjádření k povolení zbudování vodovodní šachty pro
vodovodní přípojku na pozemku v majetku obce p.č. 237/5
Žádost podal : p. Michael Zagora
Obec Česká souhlasí se zbudování vodovodní šachty pro vodovodní přípojku na pozemku
v majetku obce Česká p.č. 237/5.
Toto vyjádření neslouží jako vyjádření k PD pro vodovodní přípojku.
– návrh usnesení stavebního výboru – schválit v tomto znění
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
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Návrh usnesení č.27/3/2018:
„Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č.183/2006 Sb., schvaluje vyjádření
stavebního výboru , a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.27/3/2018 bylo schváleno.

2. Žádost ze dne 26.7.2018 o souhlas s napojením vodovodní přípojky a vyjádření k
PD pro územní souhlas pro akci: Rekonstrukce restauračního objektu - přípojka
vody na pozemcích p.č. 35 a 17/2 v k.ú. Česká
Žádost podala : Jitka Stloukalová
Obec Česká nemá připomínek k výše uvedené stavbě. Souhlasí s napojením vodovodní
přípojky na výše uvedených pozemcích k vodovodnímu řadu v majetlu obce Česká. Přípojka
bude provedena dle standardů BVK a v souladu s jejich vyjádřením. Všechny pozemky
dotčené stavbou v majetku obce Česká budou uvedeny do původního stavu.
– návrh usnesení stavebního výboru – schválit v tomto znění
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.27/4/2018:
„Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č.183/2006 Sb., schvaluje vyjádření
stavebního výboru , a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.27/4/2018 bylo schváleno.

3. Žádost ze dne 23.7.2018 o o vyjádření k prodloužení veřejného vodovodu, vodovodní
přípojky – žádost o vyjádření k PD pro územní řízení k.ú. Česká p.č.265, 650/323,
650/324,650/327,650/330,650/336,650/339,650/340,650/343,650/346,650/349,650/352,65
0/355,661/1,661/21,661/46
Žádost podal : Ing. Ladislav Hochman
Vážený pane inženýre,
jako zmocněnci vlastníků pozemků parc. č. 650/126, 650/134, 650/139, 650/321-355, 661/46,
vše v k.ú. Česká Vám v návaznosti na Vaši žádost o napojení Vašeho vodovodního řadu tímto
sděluji, že Zastupitelstvo obce Česká nesouhlasí s umístěním Vašeho stavebního záměru ani
jeho části do pozemků obce Česká. Obec Česká tudíž pro účely povolovacích řízení podle
stavebního zákona nesouhlasí s umístěním Vašich stavebních záměrů či částí Vašich
stavebních záměrů na pozemcích obce.
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Obec Česká Vám opakovaně sděluje, že Vaše aktivity jsou v rozporu s územním plánem, což
Vám ostatně sdělil i Krajský soud v Brně v rozsudku ze dne 30.7.2018, č.j. 63 A 3/2016-159.
návrh usnesení stavebního výboru – schválit v tomto znění
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.27/5/2018:
„Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č.183/2006 Sb., schvaluje vyjádření
stavebního výboru , a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.27/5/2018 bylo schváleno.

4. Žádost ze dne 22.8. 2018 o prodloužení splaškové kanalizace na p.č. 69,526/17,526/15
a 526/38 v k.ú. Česká
Žádost podal: Ing. Michal Patočka na základě plné moci od Chmela, Chmelová
Vyjádření obce Česká k žádosti ze dne 22.8.2018:
Vážený pane inženýre,
s ohledem na to, jak je Vámi prezentovaný stavební záměr popsán v žádosti ze dne
22.08.2018, je zjevné, že se má jednat o prodloužení stávající obecní splaškové kanalizace pro
budoucí napojení rodinných domů.
V návaznosti na Vaši žádost o napojení Vám tímto sděluji, že zastupitelstvo obce nesouhlasí
s umístěním Vašeho stavebního záměru ani jeho části do pozemků obce Česká. Obec Česká
tudíž pro účely povolovacích řízení podle stavebního zákona nesouhlasí s umístěním Vašich
stavebních záměrů či jejich částí na pozemcích obce.
- návrh usnesení stavebního výboru – schválit v tomto znění
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.27/6/2018:
„Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č.183/2006 Sb., schvaluje vyjádření
stavebního výboru , a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.27/6/2018 bylo schváleno.

5. Žádost ze dne 13. 8. 2018 o předběžné odsouhlasení PD pro stavbu Česká, sm. NN,
Chmelová
Žádost podal : Zdeněk Molnár
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Vyjádření obce Česká k žádosti ze dne 22.8.2018:
Vážený pane,
v návaznosti na Vaši žádost o předběžné posouzení přípojky NN a o napojení vodovodních
přípojek, vše pro pozemky p.č. 525/67, p.č. 525/65, p.č. 525/49 a p.č. 525/50, vše v k.ú.
Česká, za obec Česká tímto sděluji, že Zastupitelstvo obce Česká nesouhlasí s umístěním
těchto staveb ani jejich částí do pozemků obce Česká. Obec Česká tudíž pro účely
povolovacích řízení podle stavebního zákona nesouhlasí s umístěním Vašich stavebních
záměrů či částí Vašich stavebních záměrů na pozemcích obce.
K uvedenému nesouhlasu se zásahem do vlastnictví obce Česká zastupitelstvo vede toliko
snaha o udržení platnosti stávající územně plánovací dokumentace – územního plánu Česká.
Územně plánovací dokumentace předpokládá, že Vaše shora uvedené pozemky budou
zastavěné na základě podmínek stanovených v ní a v územní studii, kterou stanovila pro
plochu Z4, jejíž jsou uvedené pozemky součástí. Územní plán Česká v současnosti
neobsahuje etapizaci v ploše Z4 a její umožnění by muselo proběhnout jeho změnou, vydanou
formou opatření obecné povahy. Územním plánem požadovaná územní studie lokality Z4
byla pořizovatelem zapsaná do evidence územně plánovací činnosti ke dni 12. 6. 2018 a
s ohledem na Vaše další podání ze dne 11. 9. 2018, jste se s jejím obsahem již podrobně
seznámil. Z uvedeného plyne, že víte, že územní studie dospěla k závěru, že je nutno trvat na
zachování dopravního napojení lokality Z4 jako celku na budoucí ulici za restaurací U
Baumannů. S ohledem na vše shora uvedené jistě chápete, že obec nemůže postupovat jinak.
- návrh usnesení stavebního výboru – schválit v tomto znění
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.27/7/2018:
„Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č.183/2006 Sb., schvaluje vyjádření
stavebního výboru , a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.27/7/2018 bylo schváleno.

6. Žádost ze dne 12.9. 2018 o vyjádření k PD pro vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení a souhlas se stavbou – nástavba a přístavba RD
č.p.298, p.č. 642/6,644/2 v k.ú. Česká
Žádost podal : Atelier TECL, s.r.o.
Vyjádření obce Česká k žádosti ze dne 12.9.2018:
Obec Česká souhlasí s předloženou PD pro vydání společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení a souhlas se stavbou – nástavba a přístavba RD č.p.298, p.č. 642/6,644/2
v k.ú. Česká.
Je třeba doložit vyjádření SÚ Kuřim, že stavba splňuje požadavky % zastavěnosti dle ÚP a
souhlas sousedů.
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- návrh usnesení stavebního výboru – schválit v tomto znění
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.27/8/2018:
„Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č.183/2006 Sb., schvaluje vyjádření
stavebního výboru , a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.27/8/2018 bylo schváleno.

Finanční výbor: bez zprávy
Školský výbor: bez zprávy
Kontrolní výbor: bez zprávy
Kulturní výbor:
P. Mičánková předložila zprávu kulturního výboru č.1/2018, která je součástí zápisu jako
příloha č. 3.
Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.27/9/2018:
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.27/9/2018 bylo schváleno.

Informační výbor: bez zprávy
Sportovní výbor: bez zprávy
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Bod č.3
Studie na přestavbu budovy původní MŠ Česká na centrum volnočasových
aktivit – výběr projektanta
Jednotlivé ateliéry dodaly cenové nabídky na projekční práce na přestavbu budovy původní
MŠ Česká na centrum volnočasových aktivit.
Ceny jsou uváděné bez DPH. Obec si bude DPH uplatňovat od začátku akce – Ing. Kamanová
1. Atelier RAW 950 000,- Kč
2. Architektonická kancelář Křivinka – Burian 975 000,- Kč
3. Ing.arch. David Tasler 820 000,- Kč
Na základě zápisu ze dne 10.9.2018 – příloha č. 4 tohoto zápisu, kde zastupitelé svým
podpisem vyjádřili svoji volbu, zvítězila studie Ing. arch. Davida Taslera.
Do rozpočtu dáme cenu 992 200,- Kč .
Jednotlivé studie je možné prohlédnout nyní nebo v kanceláři OÚ Česká.
ZO pověří starostku obce podpisem smlouvy. Před podpisem smouvy bude tato přeposlána
jednotlivým zastupitelům k vyjádření.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.27/10/2018:
„Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č.183/2006 Sb., pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy s Ing. arch. Davidem Taslerem.
Výsledek hlasování: pro – 3 proti - 0 zdrželi se – 2
Usnesení č.27/10/2018 bylo schváleno.

Bod č.4
ÚP – zahájení pořizování zprávy o uplatňování ÚP Česká dle § 55 zákona č.
183/2006 Sb., v platném znění.
Územní plán byl vydán zastupitelstvem obce Česká dne 29.9.2014 a nabyl účinnosti dne
17.10.2014. Městský úřad Kuřim, odbor investiční – pořizovatel, jako orgán obce příslušný
dle ustanovení §6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu – stavební zákon, informoval obec Česká o potřebě zahájení pořizování zprávy o
uplatňování územního plánu Česká. Povinnost pořizování zprávy o uplatňování územního
plánu vychází z ustanovení §55 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.
ZO Česká zadá pořizování projednání zprávy MěÚ Kuřim, úřadu územního plánování.
7

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.27/11/2018:
„Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č.183/2006 Sb., schvaluje pro
projednání pořizování zprávy o uplatňování ÚP Česká dle §55 zákona č. 183/2006 Sb.,
v platném znění MěÚ Kuřim, úřad územního plánování.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.27/11/2018 bylo schváleno.

Schválení určeného zastupitele , který bude zajišťovat průběžnou spolupráci s pořizovatelem
při pořizování zprávy. Navržena byla Ing. Chiniová.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.27/12/2018:
„Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č.183/2006 Sb., schvaluje Ing. Janu
Chiniovou jako zastupitele, určeného pro spolupráci s pořizovatelem při projednání zprávy
o uplatňování ÚP Česká dle §55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, v platném znění
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.27/12/2018 bylo schváleno.

Bod č.5
Rozpočtové opatření č. 6 a 7/2018
Rozpočtové opatření č. 6
301 600,- Kč daně z příjmu
Příjem – zvýšení:
301 600,- Kč
Příjmy – celkem: 12 198 600,- Kč
301 600,- Kč daně a poplatky
Výdaje – zvýšení:
301 600,- Kč
Výdaje – celkem: 11 066 400,- Kč
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.27/13a/2018:
Zastupitelstvo obce Česká bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2018, které je přílohou č.
5. tohoto zápisu.
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Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.27/13a/2018 bylo schváleno.

Rozpočtové opatření č. 7
Hlavní změny:
25 000,- Kč sdílené daně
250 000,- Kč sdílené daně
Příjem – zvýšení:
275 000,- Kč
Příjmy – celkem: 12 473 600,- Kč
Výdaje:
54 000,- Kč
24 700,- Kč
19 000,- Kč
100 000,- Kč
992 000,- Kč
5 000,- Kč
40 000,- Kč

kniha „Vlčí máky z České “
údržba mobiliáře na náměstí – před budovou OÚ
odměna za knihu „Vlčí máky z České “
pořízení změny č. 2 ÚP Česká
PD na centrum volnočasových aktivit
podlaha v garáži
právní služby

Výdaje – zvýšení:
Výdaje – celkem:

1 234 700,- Kč
12 301 100,- Kč

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.27/13b/2018:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018, které je přílohou č. 6.
tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.27/13b/2018 bylo schváleno.
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Bod č.6
Schválení závěrečného účtu svazku obcí Ponávka a účetní závěrky za rok
2017
Svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov – Ponávka musí dle zákona o obcích předkládat
zastupitelstvům jednotlivých obcí Zprávu o výsledku hospodaření svazku a závěrečný účet
svazku. Audit prováděla auditorská, účetní a poradenská firma BDO Prima CA, s.r.o.
s výsledkem: „V účetnictví svazku obcí nebyly zjištěny žádné nedostatky“. Příjmy svazku
v roce 2017 činily 105 026,72 Kč a výdaje 183 671,09 Kč. Zůstatek na účtu k 31. 12. 2017
byl 164 979,40 Kč. Dokumenty byly schváleny orgánem svazku 28.6.2018, usneseními 2/1 a
2/3.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.27/14/2018:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů bere na vědomí celoroční hospodaření svazku obcí,
závěrečný účet svazku obcí za rok 2017 a zprávu nezávislého auditora o přezkoumání
hospodaření svazku obcí „Ponávka“ s výsledkem - bez výhrad (příloha č. 7). Orgánem
svazku schváleno 28.6.2018.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.27/14/2018 bylo schváleno.

Bod č.7
Různé
- Výsledky měření hluku na silnici I/43
Obec Česká obdržela protokol č. FM 2018/141 od hygienické laboratoře Hodonín s výsledky
měření hluku.
Hygienický limit pro denní i noční dobu u staveb č.p. 78 a 129 byl dodržen.

- Smlouva o vzájemné propagaci mezi KOMETA GROUP, a.s. a obcí
Česká
Předmětem smlouvy je zajištění vzájemné propagace a reklamy obou smluvních stran v rámci
projektu „Jižní Morava – Království Komety “. Smlouva je na dobu určitou od 1. 9. 2018 do
31. 8. 2019. Platba pohledávky bude vzájemným zápočtem. Klub poskytne 2 permanentní
vstupenky na stání pro potřeby obce na domácí utkání v základní části v sezóně 2018/2019.
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Obci bude rezervováno 2 x za sezónu až 20 vstupenek na stání dle potřeby – vstupenky za
úhradu.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.27/15/2018:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje smlouvu o vzájemné propagaci mezi KOMETA
GROUP, a.s. a obcí Česká.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.27/15/2018 bylo schváleno.

- Žádost pana Zralého o pronájem pozemku p.č. 392
Nutno doložit , že p. Zralý je zákonný zástupce nezletilých dětí.
Bude se schvalovat záměr vyvěšení pronájmu.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č. 27/16/2018:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje vyvěšení záměru pronajmout pozemek p.č. 392.
Výsledek hlasování: pro – 5 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.27/16/2018 bylo schváleno.

- Volby do zastupitelstva obce ve dnech 5. - 6. 10. 2018
Vzhledem k tomu, že se volby do zastupitelstva konají ve stejném termínu jako Tradiční
hody, bude volební místnost v budově staré MŠ v ulici „Nová“, č.p. 83.

- Odečty elektroměrů
Upozorňujeme občany, že energetická společnost E-ON bude ve dnech 21., 24. a 25. 9. 2018
v době od 9.00 – 18.00 provádět odečty elektroměrů.

- Kulturně - sportovní akce:
22. 9. 2018 – pietní akce u pomníku padlých k ukončení 1 sv. války a koncert VUS
Ondráš (Konec velké války aneb Vlčí máky v České)
5. - 7. 10. 2018 - Tradiční hody
21. 10. 2018 – Drakiáda
28. 10. 2018 – Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
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p. Janíčková: V lokalitě Z5 Územního plánu obce Česká má pozemky f. Brycon. Podle
územní studie jsou schválené tři varianty obslužnosti této lokality. F. Brycon se hodlá podílet
finančně na změně územního plánu, ale jen v případě, že se bude jednat o variantu pro nás
dopravně dostupnou. S doporučenou variantou č. 1 nesouhlasíme, preferujeme variantu č. 3.
Ing. Chiniová: Varianta č. 1 vznikla na Váš popud, kdy s Ing. Fixelem jednal zástupce
f. Brycon a mluvil o odkupu domu p. Smisitelové.

Bod č.12
Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18.30 hod.
Poděkovala přítomným zastupitelům za účast a se všemi se rozloučila.

Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Prezenční listina členů Zastupitelstva obce Česká
Prezenční listina příchozích občanů
Zpráva kulturního výboru č.1/2018
Zápis o výběru projekta Centra volnočasových aktivit v České
Rozpočtové opatření č. 6/2018
Rozpočtové opatření č. 7/2018
Závěrečný účet svazku obcí za rok 2017 a zpráva nezávislého auditora o přezkoumání
hospodaření svazku obcí „Ponávka“

V České dne 9. října 2018

Zapsala: p. Mičánková …………………………………..
Starostka obce: Ing. Chiniová …………………………...
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Chalupníková PhD:…………………………………………………
p. Pavelka:..……………………………………………………
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