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Zápis č. 3/2019 
o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, 

konaného dne 25. února 2019 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. 

__________________________________________________________________________ 

 

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále jen ,,zastupitelstvo“) zahájila starostka 

Ing.Jana Chiniová (dále jen ,,předsedající“) v 18.02 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 18.2.2019 do 25.2.2019. Současně byla 

zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) 

konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva,zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (§ 

92 odst. 3 zákona o obcích). Dále poznamenala, že zápis z předchozího zasedání byl řádně 

ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti. 

 

 
* * * 

 

Bod  č.1 

 
Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 3/2019 

 
Návrhy na ověřovatele zápisu : p. Baumann, Ing. Doležal 

 

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

stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo. 

 

Návrh usnesení č.3/1/2019: 

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

 

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

Usnesení č.3/1/2019 bylo schváleno. 

 

 
Schválení  programu 

 
Předsedající seznámila přítomné s návrhem doplněného programu. 

 

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

stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo. 
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Návrh usnesení č.3/2/2019: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje následující program zasedání: 

 

Program 3. zasedání Zastupitelstva obce Česká 

 
Navržený  

program: 

1) Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č.3/2019. 

2) Zprávy jednotlivých výborů 

3) MŠ Česká 

- schválení protokolu z veřejnosprávní kontroly neinvestičních 

dotací na MŠ Česká za rok 2018 

4) Schválení podání žádosti o dotace z MMR na rok 2019 na 

rekonstrukci hřiště za kapličkou 

5) Schválení uzavření nových smluv 

- Dodatek č. 14 o spolupráci při zabezpečování požární ochrany 

v obci Česká 

6) Zpráva inventarizační komise za rok 2018 

7) Schválení výroční zprávy o poskytování informací dle zákona č. 

106/1999 Sb., za rok 2018 

8) Schválení odpisového plánu na rok 2019 

9) Schválení rozpočtového opatření č. 12/2018, 1 a 2/2019 

10) Různé  

- Směrnice na obnovu vodovodů a kanalizací 

- plánované kulturně sportovní akce 

11) Závěr 
 

 

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

Usnesení č.3/2/2019 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Bod č.2 

 
Zprávy jednotlivých výborů 

 

Stavební výbor:  

 
1. Žádost ze dne 30.10.2018 o vyjádření k odkupu pozemku p.č.494/2 o výměře 106 m2, 

druh pozemku zahrada ve vlastnictví obce Česká 

Žádost podal : za firmu MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s. Marcel Heide 

 

Stavební výbor projednal žádost dne 5.2.2018 a vyzval žadatele o doplněnění, za jakým 

účelem hodlá do budoucna pozemek využívat. Odpověď ze dne 6.2.2019 zněla : jednalo by se 

o možnost rozšíření stávajícího pozemku. ZO nemá jasné popdklady o budoucí výstavbě, 

proto v současné době nesouhlasí se záměrem vyvěšení prodeje pozemku. 

– návrh usnesení stavebního výboru –neschválit  
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Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.3/3/2019: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, neschvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 

494/2 v k.ú. Česká.  

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

Usnesení č.3/3/2019 bylo schváleno. 

 

 

2. Žádost ze dne 16.1.2019 o vyjádření ke stavbě : Stavební úpravy RD č.p. 255, p.č. 

646/45 a 646/46 v k.ú. Česká 

Žádost podal : Atelier TECL s.r.o., Ing. Barbora Filgasová 

 

Obec Česká nemá připomínek k výše uvedené stavbě. Jedná se o stavební úpravu RD. 

Vyjádření je souhlas pro společné územní a stavební povolení. VO není v majetku obce 

Česká. Na vrtanou studnu se toto vyjádření nevztahuje. 

– návrh usnesení stavebního výboru –schválit  

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.3/4/2019: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vyjádření stavebního výboru k PD pro 

stavbu :  Stavební úpravy RD č.p. 255, p.č. 646/45 a 646/46 v k.ú. Česká. 

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

Usnesení č.3/4/2019 bylo schváleno. 
 

 

3. Žádost ze dne 10.12.2018 k předložené projektové dokumentaci pro stavbu oplocení 

části pozemku p.č. 663/1 a pozemků p.č. 663/3, p.č. 663/4 a p.č. 668 v k.ú. Česká 

Žádost podal : Václav Purč, Antonína Macka 5, 612 00 Brno 

 

Do doby, než bude provedena změna ÚP, Obec Česká nesouhlasí s vybudováním tohoto typu 

oplocení. Dále upozorňujeme na skutečnost, že nejsou doložena stanoviska majitelů 

sousedních pozemků v k.ú.Lelekovice. 

– návrh usnesení stavebního výboru –neschválit  

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 
 

Návrh usnesení č.3/5/2019: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vyjádření stavebního výboru k PD pro 
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stavbu :  oplocení části pozemku p.č. 663/1 a pozemků p.č. 663/3, p.č. 663/4 a p.č. 668 v k.ú. 

Česká. 

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

Usnesení č.3/5/2019 bylo schváleno. 
 

 

4. Žádost ze dne 13.12.2018 k předložené projektové dokumentaci pro novostavbu RD 

na parcele č. 650/124 v k.ú. Česká – PD pro územní souhlas a ohlášení stavby. 

Žádost podal : v zastoupení stavebníka Ing. Petr Bardůnek, Ph.D.,  DF Dřevostavby 

s.r.o., Řípská 1525/11g, Brno 

 

Oproti původnímu záměru, pro který obec vydala nesouhlasné stanovisko, byla zrušena 

domovní ČOV a navržena splašková přípojka. 

Projektant doložil PD kanalizační přípojky a vyjádření provozovatele kanalizační sítě – BVK. 

SV souhlasí s předloženou PD pro novostavbu RD na p.č. 650/124 v k.ú. Česká a 

s předloženou PD kan. přípojky a souhlasí s napojením do kanalizačního řadu v majetku obce 

Česká. 

– návrh usnesení stavebního výboru –schválit  

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 
 

Návrh usnesení č.3/6/2019: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vyjádření stavebního výboru k PD pro 

novostavbu RD na parcele č. 650/124 v k.ú. Česká. 

 

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

Usnesení č.3/6/2019 bylo schváleno. 

 

 

5. Žádost ze dne 9.1.2019  o vydání stanoviska obce Česká jako silničního správního 

úřadu k PD stavby „Česká,sm. NN, Chmelová “             

Žádost podal : Zdeněk Molnar, projektant elektro, Kytlica – elektro team, s.r.o., 

Poděbradova 16, Brno 

 

Obec Česká vydala a schválila nesouhlasné stanovisko s touto akcí dne 19.10.2018. Projektant 

podal na žádost majitele pozemků žádost na SÚ Kuřim dne 12.12.2018 a ten je vyzval 

k doplnění žádosti o toto stanovisko. 

Zastupitelstvo nesouhlasí se zásahem Vašeho stavebního záměru do pozemků ve vlastnictví 

obce. Zastupitelstvo obce má za to, že jste neosvědčili veřejný zájem na zásahu do 

vlastnického práva obce a ani nenabídli obci žádnou kompenzaci za způsobené škody a trvalé 

omezení vlastnického práva. 
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Zastupitelstvo obce Česká současně má za to, že jste neosvědčili veřejný zájem na zásahu do 

místní komunikace a silniční správní úřad by měl před vydáním rozhodnutí zvážit, zda zde 

nepřevažuje zájem ostatních uživatelů místní komunikace na zachování její trvalé 

průjezdnosti. 

Shora uvedené považujte za doplnění již dříve Vám sděleného stanoviska obce. 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.3/7/2019: 

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

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

doplnění k žádosti ze dne 9.1.2019  o vydání stanoviska obce Česká jako silničního 

správního úřadu k PD stavby „Česká,sm. NN, Chmelová “.             

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

Usnesení č.3/7/2019 bylo schváleno. 

 

 

 

6. Žádost ze dne 6.2.2019 o vydání : 

- vyjádření k dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí 

- souhlasu jako majitele stávající splaškové kanalizace 

- vyjádření jako silničního správního úřadu v souvislosti se zásahem stavby do 

místní komunikace p.č. 69,529/17 v k.ú. Česká 

pro stavbu „Prodloužení splaškové kanalizace v k.ú. Česká na pozemky p.č. 

69,526/17,528/14                                                                                                                 

Žádost podal : Ing. Michal Patočka, Tomešova 563/2b, 602 00 Brno 

 

7. Opakovaná žádost ze dne 15.2.2019 o vydání souhlasu vlastníka s napojením zahrady 

na vodovod dle Zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu – pozemky 

p.č. 525/67, 525/65,525/49 a p.č. 525/50 v k.ú. Česká na vodovodní řád v majetku obce 

Česká a souhlas jako silničního správního úřadu se zásahem tohoto napojení do místní 

komunikace na p.č. 69, a p.č. 529/17 v k.ú. Česká 

Žádost podal :  p. Oldřich Chmela a p.Blanka Chmelová 

 

 

8. Opakovaná žádost ze dne 15.2.2019 o vydání souhlasu vlastníka s napojením zahrady 

na splaškovou kanalizaci dle Zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

– pozemky p.č. 525/67, 525/65,525/49 a p.č. 525/50 v k.ú. Česká a souhlas jako silničního 

správního úřadu se zásahem tohoto napojení do místní komunikace na p.č. 69, a p.č. 

529/17 v k.ú. Česká 

Žádost podal :  p. Oldřich Chmela a p.Blanka Chmelová 

 

 

Protože se jedná o stavby stejných majitelů, vydáváme společné stanovisko pro všechny 

3 žádosti : 
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- Vyjádření k dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí 

- Souhlasu jako majitele stávající splaškové kanalizace a vodovodního řadu 

- Vyjádření jako silničního správního úřadu  

 

 Zastupitelstvo nesouhlasí s umístěním Vašich stavebních záměrů či jejich částí do pozemků 

ve vlastnictví obce.  

Zastupitelstvo současně nevydává souhlas vlastníka splaškové kanalizace a vodovodního řadu 

s připojením do těchto sítí. Obec Česká Vám v souladu s ustanovením § 8 odst. 5 zákona o 

vodovodech a kanalizacích umožní připojení na splaškovou kanalizaci a vodovodní řad ve 

vlastnictví obce. 

Zastupitelstvo obce Česká současně má za to, že jste neosvědčili veřejný zájem na zásahu do 

místní komunikace a silniční správní úřad by měl před vydáním rozhodnutí zvážit, zda zde 

nepřevažuje zájem ostatních uživatelů místní komunikace na zachování její trvalé 

průjezdnost. 

Stavební výbor posoudil obsah Vašich shora uvedených žádostí a srovnal jej s Vámi dříve 

doručenými žádostmi a přípisy. Ze shora uvedeného srovnání je zřejmé, že Vaše shora 

uvedené žádosti uvádějící jako důvod pro připojení vodovodních přípojek a kanalizačního 

řadu toliko obstarávání zahrad a zajištění likvidace splašků při celodenní práci na zahradě 

neodpovídají Vašim dřívějším tvrzením. Z Vašich dřívějších podání se zcela jednoznačně 

podává, že veškerá technická infrastruktura má sloužit výstavbě a užívání 4 rodinných domů. 

S ohledem na shora uvedené nesrovnalosti má stavební výbor za to, že obstarání zahrad a 

řešení individuální hygieny při pobytu na zahradě lze obstarat i jinými než Vámi 

navrhovanými formami, které nebudou vyžadovat zásah do obecních pozemků. Vzhledem 

k tomu má stavební výbor za prokázané, že Vaše recentní žádosti neosvědčili veřejný zájem 

na Vámi navrženém řešení. Proto stavební výbor nedoporučuje zastupitelstvu, aby souhlasilo 

se zásahem do majetku obce. 

P. Chmelová: Výše uvedené oplocené pozemky chceme v současnosti využívat jako zahradu 

s pěstování ovoce a zeleniny. Pozemky jsme pořídili pro děti, které by si v budoucnu zde 

mohli postavit čtyři domy. Do té doby bychom zde chtěli mít zahradu se zahradním domkem 

s přípojkou na vodu a kanalizaci. Náš záměr jsme několikrát prezentovali. 

Ing. Chiniová: Jednou chcete připojit zahrady, podruhé zase evidentně domy. O stavbě domů 

mluvil i Váš syn na obecním úřadě. Chceme dodržovat Územní plán obce Česká, který 

v současné době neumožňuje etapizaci. Celá lokalita je vázaná na komunikaci vedle 

restaurace u Baumannů, která by měla tvořit centrální přístup do dalších lokalit. Na začátku u 

hlavní silnice vlastníte malý pozemek, který brání v dalším postupu plánování nové 

komunikace. Stejný problém s Vašimi pozemky do budoucna bude i v přístupu do lokality 

Bau 32.  

P. Chmelová: Počítáme s tím, že pozemek u restaurace u Baumannů Vám předáme, pokud 

Vy nás nebudete blokovat. 
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Ing. Chiniová: Za jakých podmínek obci tento pozemek prodáte? 

P. Chmelová:  Nehodlám blokovat tento pozemek za podmínky, že nám povolíte etapizaci. 

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

 

Návrh usnesení č.3/8/2019: 

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

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

uvedeným 3 žádostem a to ze dne 6. 2. 2019 a 2 x 15. 2. 2019.  

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

Usnesení č.3/ 8 /2019 bylo schváleno. 

 

 

Finanční výbor:  bez zprávy 

 

 

Kontrolní výbor:  
 

P. Mičánková přednesla zprávu kontrolního výboru č.1/2019, která je součástí zápisu jako 

příloha č. 4. 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.3/ 9 /2019: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí zprávu kontrolního výnboru. 

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

Usnesení č.3/ 9 /2019 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Bod č.3 

 
MŠ Česká - schválení protokolu z veřejnosprávní kontroly neinvestičních 

dotací na MŠ Česká za rok 2018 

Ing. Doležal přednesl protokol z veřejnosprávní kontroly neinvestičních dotací na Mateřskou 

školu Česká za rok 2018, která je součástí zápisu jako příloha č. 5. 

 

P. Mičánková: Zastupitelstvu doporučujeme, aby přesun a zvětšení zahradního domku 

s pergolou v MŠ Česká bylo financováno z investičního fondu školky. Dále pak 

doporučujeme, aby čerpání rezervního fondu školkou bylo konzultováno s vedením obce 

případně Zastupitelstvem obce Česká. Dále doporučujeme, aby jakákoliv další výsadba na 

obecních pozemcích, které má ve výpůjčce MŠ Česká, bylo konzultována opět s vedením 

obce. V posledních letech se potýkáme s nedostatkem vody v obci a pozemky okolo školky 

nejsou vhodné na rostliny nebo keře s nutností velké zálivky.  
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P. Baumann: Souhlasím, na pozemcích u školky je velmi sucho. 

  

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

 
Návrh usnesení č.3/10/2019: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje protokol z veřejnosprávní kontroly 

neinvestičních dotací na MŠ Česká za rok 2018. 

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

Usnesení č.3/10/2019 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č.4 

 
Schválení podání žádosti o dotace z MMR na rok 2019 na rekonstrukci 

hřiště za kapličkou 

Předsedající informovala přítomné, o možnosti podání žádosti o dotaci na rekonstrukci  

dětského a sportovního víceúčelového hřiště u kapličky. Jedná se o kompletní výměnu 

umělého trávníku a opravy nátěrů herních prvků a dřevěnných mantinelů. 

Dotace je z MMR – program obnovy a rozvoje venkova ČR pro rok 2019, DT 117d8210H – 

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. 

Název projektu : Víceúčelové sportovní hřiště Česká u Brna 

Předpokládaná výše dotace je 70 %. 

Rozpočet : 

Celkem včetně DPH : 624 699,- Kč 

Celkem bez DPH      : 516 280,- Kč 

DPH                          : 108 419,- Kč 

DOTACE : 437 290,- Kč 

VLASTNÍ ZDROJE : 187 410,- Kč 

Žádost o dotaci zpracovala firma Regiozona za cenu 10 000,- Kč bez DPH. 

 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 
 

Návrh usnesení č.3/11/2019: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu 
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Víceúčelového sportovního hřiště Česká u Brna v celkové výši 624 699,- Kč, vlastní zdroje  

187 410,- Kč, požadovaná výše dotace 437 290,- Kč. 

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

Usnesení č.3/11/2019 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č.5 

 
Schválení uzavření nových smluv 

- dodatek č. 14 o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci 

Česká mezi HZS Lelekovice a obcí Česká 
 

Dodatek č. 14 ke smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany mezi HZS 

Lelekovice a obcí Česká. Roční příspěvek pro HZS Lelekovice činí 60 000,- Kč. 

Předsedající vyzvala přítomné o vyjádření.  

 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.3/12/2019: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dodatek č. 14 ke smlouvě o spolupráci při 

zabezpečování požární ochrany mezi HZS Lelekovice a obcí Česká – cena 60 000,- Kč. 

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

Usnesení č.3/12/2019 bylo schváleno. 

 

 

Bod č.6 
 

Zpráva inventarizační komise za rok 2018 
 

P. Mičánková přednesla zprávu inventarizační komise za rok 2018, která je součástí zápisu 

jako příloha č. 6. 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.3/ 13 /2019: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zprávu inventarizační komise za rok 2018. 

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

Usnesení č.3/ 13 /2019 bylo schváleno. 
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Bod č.7 
 

Schválení výroční zprávy o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 

Sb., za rok 2018 

 
P. Chiniová předložila zprávu o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, která součástí zápisu č. 3/2019 jako příloha č. 7. 

 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 
 

Návrh usnesení č.3/14/2019: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zprávu o poskytování informací dle 

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018, která je součástí 

zápisu jako příloha č. 7. 

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

Usnesení č.3/ 14 /2019 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Bod č.8 
 

Schválení odpisového plánu na rok 2019 
 

Ing. Doležal přednesl odpisový plán Obce Česká na rok 2019, který je součástí zápisu jako 

příloha č. 8.  

 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.3/15/2019: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje odpisový plán Obce Česká na rok 2019. 

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

Usnesení č.3/15/2019 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Bod č.9 

 
Schválení rozpočtových opatření č. 12/2018, 1 a 2/2019 
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Rozpočtové opatření č. 12/2018 

 
Jedná se o rozpočtové opatření starostky obce. 

 

Příjmy – celkem:    13 713 800,- Kč 

 

9 800,-  Kč   zastupitelstvo obce 

+ přesuny mezi položkami 

 

Výdaje – navýšení:          9 800,- Kč 

Výdaje – celkem:    12 716 400,- Kč 

 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.3/16/2019: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2018, 

které je součástí zápisu jako příloha č. 9. 

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

Usnesení č.3/16/2019 bylo schváleno. 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 1/2019 

 
Jedná se o rozpočtové opatření starostky obce. 

 

Příjmy – celkem:    14 203 000,- Kč 

 

25 000,-  Kč   sokolovna – úklid 

11 000,- Kč    správní poplatek od JMK 

 

Výdaje – navýšení:        36 000,- Kč 

Výdaje – celkem:    11 469 500,- Kč 

 
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 
Návrh usnesení č.3/17/2019: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2019, které 

je součástí zápisu jako příloha č. 10. 

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

Usnesení č.3/17/2019 bylo schváleno. 

 
Rozpočtové opatření č. 2/2019 
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Příjmy – celkem:    14 203 000,- Kč 

 
  54 500,- Kč        Podání žádosti o dotace na hřiště u kapličky – Regiozona 

  25 000,- Kč        Výběrové řízení – odpadová firma – Ing. Kopecký 

  25 000,- Kč        Audit MŠ Česká  

925 700,- Kč        Centrum společenských aktivit  

 

Výdaje – navýšení:    1 030 200,- Kč 

Výdaje – celkem:     12 499 700,- Kč 

 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

 
Návrh usnesení č.3/18/2019: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019, které je 

součástí zápisu jako příloha č. 11. 

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

Usnesení č.3/18/2019 bylo schváleno. 

 

 

Bod č.10 

 
Různé 
 

Směrnice na obnovu vodovodů a kanalizací 

 

P. Chiniová konstatovala, že v souladu s usnesením z prosincové schůze proběhlo jednání 

s BVK a byl proveden propočet hodnoty provozovaného vodohospodářského majetku obce 

Česká v aktualizovaném PFO ( rok 2013) s hodnotou majetku v majetkové provozní evidenci 

za rok 2018 ( MPE). Z porovnání vyplývá , že hodnota majetku v MPE je o 9,51 % vyšší než 

hodnota majetku v PFO v aktualizovaném roce 2013 a tedy není nutné v tuto chvíli  PFO 

aktualizovat. 

 

JMK bude v průběhu měsíce března pořádat seminář, který bude zaměřen zejména pro menší 

obce jako vlastníky vodohospodářské infrastruktury. Nosným tématem bude zákon o 

vodovodech a kanalizacích ( zák. č. 274/2001 Sb.) se zaměřením na tvorbu Plánu financování 

obnovy vodovodů a kanalizací z pohledu kraje. Obec Česká se tohoto semináře zúčastní, 

termín není dosud znám. 

 

S ohledem na výše uvedené a po domluvě s BVK, se v červnu letošního roku provede 

zpracování aktualizace PFO dle novelizované vyhlášky č. 428/2001 Sb a dle této aktualizace 

se schválí způsob vytváření rezervy finančních prostředků, ať již formou zvláštního účtu, 

fondu, nebo i jiného způsobu. 
 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Návrh usnesení č.3/19/2019: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje výše uvedený postup. 

 

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

Usnesení č.3/19/2019 bylo schváleno. 

 

 

Kulturně sportovní akce 

  2. 3. 2019 – Ostatky 

  4. 3. 2019 – Vítání občánků 

  6. 4. 2019 – Maškarní bál pro děti 

 

 

 

Bod č.11 

 
Závěr 

 
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19.20 hod. 
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina členů Zastupitelstva obce Česká 
2) Prezenční listina příchozích občanů 

3) Zpráva stavebního výboru č. 

4) Zpráva kontrolního výboru č.1/2019 

5) MŠ – protokol z veřejnosprávní kontroly neinvestičních dotací na MŠ Česká za rok 2018 

6) Zpráva inventarizační komise za rok 2018 

7) Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2018 
8) Odpisový plán Obce Česká na rok 2019 

9) Rozpočtové opatření č.12/2018 

10) Rozpočtové opatření č.1/2019 

11) Rozpočtové opatření č.2/2019 

 

V České dne 9. 3. 2019 

 

 

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

 

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

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

p. Baumann:…………………………………… 

 

Ing. Doležal:.………………………………………………… 


