Zápis č. 5/2019
o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká,
konaného dne 17. 6. 2019 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 7.6.2019 do 17.6.2019. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1)
konstatovala, že je přítomno 7 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. 5/2019
Návrhy na ověřovatele zápisu : Ing. Doležal, p. Baumann.
Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení č.5/1/2019:
Zastupitelstvo obce Česká určuje ověřovateli zápisu Ing. Doležala a p. Baumanna.
Výsledek hlasování: pro – 7 proti – 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.5/1/2019 bylo schváleno.

Schválení programu 5. veřejného zasedání
Návrh usnesení č.5/2/2019:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje následující program zasedání:
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Program 5. zasedání Zastupitelstva obce Česká
Navržený
program:

1) Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č.5/2019.
2) Zprávy jednotlivých výborů
3) Schválení uzavření nových smluv
- Darovací smlouvy na opravu komunikace od firmy Kovolit
- Darovací smlouvy na dětský den
4) Schválení rozpočtových opatření č. 4, 5/2019
5) Schválení závěrečného účtu obce Česká a účetních závěrek obce
Česká a MŠ Česká za rok 2018
6) Schválení závěrečného účtu svazku obcí Ponávka a účetní závěrky za
rok 2018
7) Různé
- Informace o stavbě rekonstrukce VO a NN
- Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
- 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 – 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 5/2/2019 bylo schváleno.

Bod č.2
Zprávy jednotlivých výborů
Stavební výbor:
1.Žádost ze dne 13.5.2019 o vyjádření k předloženým variantám využití pozemků
p.č.247/4,247/5,248/1, 248/2, k.ú. Česká
Žádost podal : Stanislav Langášek, KALAHA INVEST s.r.o., Maříkova 1899/1, 62100
Brno
Obec Česká dostala 4 ideové studie s návrhy využití výše uvedených pozemků:
-

7 points archive s.r.o., Kuřim
ADH architects, s.r.o. , Brno
2 x BH, projekční a inženýrská činnost

Ani jeden záměr není v souladu s ÚP Česká, jak je i v závazném stanovisku orgánu územního
plánování MěÚ Kuřim ze dne 6. 9. 2018.
-

návrh usnesení stavebního výboru –schválit
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Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.5/3/2019:
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 vyjádření
k předloženým variantám využití pozemků p.č.247/4,247/5,248/1, 248/2, k.ú. Česká
Výsledek hlasování: pro – 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.5/3/2019 bylo schváleno.

2. Žádost ze dne 15.5.2019 o vyjádření na stavbu : III/37917 Lelekovice most 37917-1
DUR.
Žádost podal : EURO trace,s.r.o.,Božetěchova 133, 612 00 Brno
Součástí stavby je úprava mostního objektu, silnice III/37917, navazujících místních
komunikací, chodníků a inženýrských sítí. Stavba se nachází na rozhraní dvou katastrálních
území Česká a Lelekovice.
Po dobu výstavby budou pěší převáděni přes železniční trať prostřednictvím provizorní lávky.
-

návrh usnesení stavebního výboru –schválit

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.5/4/2019:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vyjádření stavebního výboru na stavbu :
III/37917 Lelekovice most 37917-1 DUR.
Výsledek hlasování: pro – 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.5/42019 bylo schváleno.

3. Žádost o vyjádření k územnímu řízení na stavbu : Autocentrum Česká firmy
Renocar,a.s.
Žádost podal : za firmu Renocar a.s. Ing. Eva Mollová
Jedná se o umístění novostavby autoservisu a autosalonu. Součástí záměru je umístění
samostatné myčky a trafostanice.
Záměr se nachází v zastavitelné ploše výroba a skladování označené jako Z2 a je v souladu
s ÚP Česká.
Obec Česká souhlasí s umístěním vodovodní přípojky na pozemku p.č. 484/2 ve vlastnictví
obce Česká.
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-

návrh usnesení stavebního výboru –schválit

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.5/5/2019:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vyjádření stavebního výboru na stavbu :
Autocentrum Česká firmy Renocar,a.s.
Výsledek hlasování: pro – 6 proti - 1 zdrželi se – 0
Usnesení č.5/5/2019 bylo schváleno.

Finanční výbor:
Ing. Doležal předložil zprávu finančního výboru, která je součástí zápisu jako příloha č. 4.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.5/6/2019:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zprávu finančního výboru.
Výsledek hlasování: pro – 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.5/6/2019 bylo schváleno.

Kontrolní výbor: bez zprávy

Bod č.3
Schválení uzavření nových smluv
-

Darovací od firmy Kovolit na opravu účelové komunikace U5

Schválení darovací smlouvy s firmou Kovolit Česká, s.r.o. ve výši 30 000,- Kč na opravu
účelové komunikace U5 – Za hospodou U Baumannů.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.5/7/2019:
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Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje darovací smlouvu s firmou Kovolit Česká, s.r.o. –
hodnota daru činí 30 000,- Kč včetně DPH na opravu účelové komunikace U5.
Výsledek hlasování: pro – 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 5/7/2019 bylo schváleno.

-

Darovací smlouva na dětský den

Schválení darovací smlouvy s firmou Maneo, s.r.o. ve výši 462,- Kč včetně DPH na pořádání
dětského dne, konaného dne 9. 6. 2019.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.5/8/2019:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje darovací smlouvu s firmou Maneo,s.r.o. – hodnota
daru činí 462,- Kč včetně DPH na pořádání dětského dne, konaného dne 9. 6. 2019.
Výsledek hlasování: pro – 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 5/8/2019 bylo schváleno.

Bod č.4
Rozpočtové opatření č. 4
Jedná se o rozpočtové opatření starostky obce Česká – 29 000,- Kč. na volby do Evropského
parlamentu v příjmech i výdajích
Příjmy:
29 000,- Kč

volby do Evropského parlamentu

Příjmy – zvýšení:
Příjmy – celkem:

29 000,- Kč
14 232 000,- Kč

Výdaje:
29 000,- Kč

volby do Evropského parlamentu

Výdaje – zvýšení:
Výdaje – celkem:

29 000,- Kč
17 229 200,- Kč
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Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.5/9/2019:
Zastupitelstvo obce Česká bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4 /2019 (viz. příloha č. 5 ).
Výsledek hlasování: pro – 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 5/9/2019 bylo schváleno.

Rozpočtové opatření č. 5
Příjmy:
30 000,- Kč
500,- Kč

dar od firmy Kovolit Česká
dar od firmy Maneo

Příjem – zvýšení:
Příjmy – celkem:

30 500,- Kč
14 262 500,- Kč

Výdaje:
16 500,- Kč
14 000,- Kč
15 000,- Kč
10 000,- Kč
94 000,- Kč
108 400,- Kč
10 000,- Kč
18 400,- Kč
40 000,- Kč
77 000,- Kč

nátěry mobiliáře ( Chodec, Brejlení, Améba – včetně laviček s stojanu na
kola)
koordinátor BOZP na stavbu VO Česká
AD na stavbu VO Česká
rozebrání a uložení stodoly u č.p. 21
ozvučovací zařízení
nástřik na stožáry VO
dar pozůstalým po panu místostarostovi Dražůvek na transo´parentní účet
115- 9528350237/0100
posunutí stožárů VO
oprava komunikace naprotí kapličce směrem do zahrad
mzdy zaměstnanců

Výdaje – zvýšení:
Výdaje – celkem:

403 300,- Kč
17 632 500,- Kč

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.5/10/2019:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje rozpočtové opatření č. 5 /2019 (viz. příloha č. 6) a
pověřuje starostku obce provedením rozpočtových opatření v souvislosti s podáním
daňového přiznání za obec v příjmech a výdajích.
Výsledek hlasování: pro – 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 5/10 /2019 bylo schváleno.
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Bod č.5
Schválení závěrečného účtu obce Česká a účetních závěrek obce Česká a
MŠ Česká za rok 2018
Ing. Doležal, předseda finančního výboru konstatovala, že závěrečný účet byl řádně vyvěšen
od 31.5.2019 do 17. 6. 2019 (viz příloha č. 7 – Závěrečný účet za rok 2018).
Výsledek hospodaření obce v roce 2018 vykázal zisk ve výši: 4 995 424,11 Kč. Zůstatek na
běžném účtu k 31. 12. 2018 byl 25 816 117,67 Kč. Přezkoumání bylo provedeno nezávislým
auditorem fa. AUDIT - DANĚ s.r.o. v souladu se zákonem 420/2004 Sb. a závěr
z přezkoumání:. Při přezkoumání hospodaření obce Česká za rok 2018 nebyly zjištěny žádné
chyby a nedostatky.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.5/11/2019:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje závěrečný účet za rok 2018, jehož nedílnou
součástí je zpráva o přezkoumání hospodaření obce Česká za rok 2018 a to bez výhrad
(příloha č. 7).
Výsledek hlasování: pro – 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 5/11/2019 bylo schváleno.

Schválení účetní závěrky obce Česká za rok 2018
Předmětem schvalování je účetní závěrka Obce Česká a příspěvkové organizace MŠ Česká za
rok 2018 sestavená k 31. 12. 2018. Bylo zjištěno, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Zastupitelstvo
provedlo schválení na základě podkladů dodaných od účetní obce, a to zejména schvalované
účetní závěrky, inventarizační zprávy a zprávy auditora o přezkoumání hospodaření.
Finanční výbor Zastupitelstva obce Česká obdržel v řádném termínu výkazy a zprávy.
Dne 17. 6. 2019 předkládá Finanční výbor Zastupitelstva obce Česká návrh účetní závěrky
Obce Česká za rok 2018. Přílohou tohoto návrhu je Zpráva Finančního výboru ke schválení
účetní závěrky Obce Česká za rok 2018 s tímto závěrem: bylo zjištěno, že schvalovaná účetní
závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky. Zastupitelstvo obce Česká projednalo návrh účetní závěrky Obce Česká za rok
2018. Zastupitelstvo obce Česká nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu
předložených podkladů v souladu s § 4 vyhl. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Zastupitelstvo obce Česká schvaluje účetní
závěrku Obce Česká za rok 2018. Zároveň zastupitelstvo obce Česká rozhodlo o převedení
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výsledku hospodaření za rok 2018 ve výši 4 995 424,11 Kč v roce 2019 na účet 432.
Výsledek hospodaření minulých účetních období. O schválení účetní závěrky Obce Česká
bude vypracován protokol, který bude do 30. 6. 2019 odeslán do Centrálního systému
účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.5/12 /2019:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje účetní závěrku za rok 2018 obce Česká (příloha č. 8).
Výsledek hlasování: pro – 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 5/12/2019 bylo schváleno.

Zlepšený hospodářský výsledek
Nikdo nevznel připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.5/13/2019:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku za rok
2018 ve výši 4 995 424,11 Kč v roce 2019 na účet 432.
Výsledek hlasování: pro – 0 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 5/13/2019 bylo schváleno.

Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Česká za rok 2018
Dne 17. 6. 2019 předkládá Finanční výbor Zastupitelstva obce Česká návrh účetní závěrky
mateřské školy Česká za rok 2018.
Přílohou tohoto návrhu je Zpráva finančního výboru ke schválení účetní závěrky Mateřské
školy Česká za rok 2018 s tímto závěrem:
- bylo zjištěno, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Finanční výbor navrhuje následující usnesení zastupitelstva ve věci schvalování účetní
závěrky Mateřské školy Česká za rok 2018:
Zastupitelstvo obce Česká projednalo návrh účetní závěrky mateřské školy Česká za rok
2018. Zastupitelstvo obce Česká nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu
předložených podkladů v souladu s § 4 vyhl.220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Zastupitelstvo obce Česká tímto schvaluje účetní
závěrku Mateřské školy Česká za rok 2018.
MŠ Česká si bude během letních prázdnin z vlastních prostředků zajišťovat přesun
zahradního domečku z důvodů rekonstrukce budovy staré školky.
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Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.5/14 /2019:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace MŠ
Česká (příloha č. 9).
Výsledek hlasování: pro – 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 5/14/2019 bylo schváleno.

Bod č.6
Schválení závěrečného účtu svazku obcí Ponávka a účetní závěrky za rok
2018
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 2018 činily 90 019,03 Kč a výdaje 102 970,62 Kč. Zůstatek na účtu k 31. 12. 2018 byl
152 027,/81 Kč. Dokumenty byly schváleny orgánem svazku 10.6.2019.
V tomto roce se budou pořizovat 2 orientační tabule v rámci poutní stezky. Jedna u kapličky a
druhá u nádraží.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.5/15/2019:
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 2018 a zprávu nezávislého auditora o přezkoumání
hospodaření svazku obcí „Ponávka“ s výsledkem - bez výhrad (příloha č. 10). Orgánem
svazku schváleno 10.6.2019.
Výsledek hlasování: pro – 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 5/15 /2019 bylo schváleno.

Bod č.7
Různé
-

Informace o stavbě rekonstrukce VO a NN v obci
9

Výkopové práce pro obě stavby byly zahájeny. Aktuální harmonogram byl zveřejněn na
www.stránkách. Oproti plánovanému harmonogramy nastaly změny, protože MěÚ Kuřim,
odbor dopravy vydává ZUK, které se zpozdilo.
Občané jsou průběžně informováni o tom, kdy se bude kopat před jejich domem.
Do projektové dokumentace lze nahlédnout na obecním úřadě.
- Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
Obec Česká nebude zpracovávat směrnici na tvorbu finanční rezervy, ale vytvoří se tabulka,
která bude obsahovat tvorbu, čerpání prostředků a finanční prostředky na obnovu vodovodů a
kanalizací – dle schváleného plánu plánu financování vodovodů a kanalizací z roku 2013 .
Tento plán se bude dle potřeby aktualizovat. V roce 2019 je to 1,05 mil. Kč. Finanční
prostředky budou zůstávat na účtě. Dle informací z MZe se v současné době jedná s
ministerstvem financí, že v případě potřeby těchto finančních prostředků se tyto mohou
použít, a vznikne tzv. dluh na infrastrukturu.
Tabulku plánu financování vodovodů a kanalizací zpracuje finanční výbor.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.5/16/2019:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, pověřuje předsedu finančního výboru k vypracování tabulky na
vytvoření rezervy na obnovu financování vodovodů a kanalizací.
Výsledek hlasování: pro – 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č. 5/16/2019 bylo schváleno.
Zahájení výběrového řízení ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na služby
s názvem: „Poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství obce
Česká “
Administrátor této zakázky Ing. Kopecký zahájí v nejbližších dnes administrování této
zakázky.
-

Kulturně - sportovní akce:
Na 21.9.2019 se plánuje turnaj „O putovní pohár obcí regionu Ponávka “. P. Pavelka
informoval o tomto záměru. Termín bude ale zřejmě jiný, protože koliduje s hody na
Vranově.

Bod č.8
Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18.10 hod.
Poděkovala přítomným zastupitelům za účast a se všemi se rozloučila.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina členů Zastupitelstva obce Česká
2) Prezenční listina příchozích občanů
3) Zpráva stavebního výboru
4) Zpráva finančního výboru
5) Rozpočtové opatření č. 4/2019
6) Rozpočtové opatření č. 5 /2019
7) Závěrečný účet za rok 2018
8) Účetní závěrka za rok 2018 obce Česká
9) Účetní závěrka za rok 2018 příspěvkové organizace MŠ Česká
10) Závěrečný účet svazku obcí Ponávka za rok 2018
V České dne 20. 6. 2019

Zapsala: p. Mičánková …………………………………..
Starostka obce: Ing. Chiniová …………………………...
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Doležal:…………………………………………………
p. Baumann:..……………………………………………………
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