Zápis č. 8/2015
o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká,
konaného dne 3.srpna 2015 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 18.05 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 23.7. 2015 do 3.8. 2015. 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. 8/2015
Návrhy na ověřovatele zápisu: p. Pavelka, p. Petlach.
Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení č.8/1/2015:
Zastupitelstvo obce Česká určuje ověřovateli zápisu p. Pavelku a p. Petlacha.
Výsledek hlasování: pro – 6 proti – 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.8/1/2015 bylo schváleno.

Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu.
Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko.
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Návrh usnesení č.8/2/2015:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje následující program zasedání:
Program 8. zasedání Zastupitelstva obce Česká
Navržený
program:

1)
2)
3)
4)

Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č.8/2015.
Schválení návrhu územního opatření o stavební uzávěře č. 1/2015
Schválení rozpočtového opatření č.6/2015
Závěr

Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo.
Výsledek hlasování: pro – 6 proti – 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.8/2/2015 bylo schváleno

Bod č.2
Schválení návrhu územního opatření o stavební uzávěře č. 1/2015
Na veřejném zasedání dne 22. 6. 2015 bylo usnesením č.7/16/2015 schválena advokátní
kancelář Fiala, Tejkal a partneři na vypracování návrhu opatření obecné povahy o stavební
uzávěře pro lokality Z3 a Z4 - Územního plánu obce Česká.
Dnes se bude schvalovat návrh tohoto územního opatření včetně grafické přílohy.
Stavební uzávěra, kterou obec bude vydávat, odpovídá z hlediska zákonného důvodu § 97
odst. 1 stavebního zákona. Tzn., že stavební uzávěra omezí a zakáže v nezbytném rozsahu
stavební činnost ve vymezeném území, neboť tato by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí
využití území podle připravované územně plánovací dokumentace.
Další postup po schválení OOP bude následující.
Opatření o stavební uzávěře se zašle i s grafickými přílohami dotčeným orgánům. Dotčené
orgány uplatňují svá stanoviska ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení návrhu. Po obdržení
stanovisek se návrh doplní, popř. upraví v dohodovacím řízení. Po té se návrh zveřejní po
dobu 15 dnů na úřední desce. Do 30 dnů ode dne zveřejnění lze proti němu podávat námitky,
ke kterým se bude psát odůvodnění rozhodnutí.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.8/3/2015:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů s c h v a l u j e
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návrh opatření obecné povahy o stavební uzávěře č.1/2015 pro lokality Z3 a Z4 – Územního
plánu obce Česká, včetně grafické přílohy (viz příloha č. 3).
Výsledek hlasování: pro – 6 proti – 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.8/3/2015 bylo schváleno

Bod č.3
Schválení rozpočtového opatření č. 6/2015
Starostka obce Česká Ing. Chiniová seznámila zastupitele a všechny přítomné s rozpočtovým
opatřením č. 6/2015 (viz příloha č. 4 – Rozpočtové opatření č.6/2015).

Hlavní změny
Příjmy:
25 000,- Kč
5 000,- Kč

dotace úroky z úvěrů
poplatek TKO

19 900,- Kč

pronájem pozemku ( Subterra)

50 000,- Kč

EkoKOM

Příjmy – zvýšení:

99 900,- Kč

Příjmy – celkem:

9 866 300,- Kč

Výdaje:
21 300,- Kč nový účetní program
300 000,- Kč vybavení sauny
50 000,- Kč venkovní gril do sokolovny
100 000,- Kč objednávka na sokolovnu ( TOPSTAV)
20 000,- Kč závěsy do zasedačky a sálu v sokolovně
20 000,- Kč dovybavení záchodů v sokolovně
Výdaje – zvýšení:

511 300,- Kč

Výdaje – celkem: 15 929 400,- Kč
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Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.8/4/2015:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015, které je přílohou č. 4
tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: pro – 6 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.8/4/2015 bylo schváleno

Bod č.4
Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18.10 hod.
Poděkovala přítomným za účast a otevřela prostor pro diskuzi občanů.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina členů Zastupitelstva obce Česká
2) Prezenční listina příchozích občanů
3) Opatření obecné povahy č. 1/2015 včetně grafických příloh
4) Rozpočtové opatření č. 6/2015

V České dne 7. 8. 2015

Zapsala: p. Mičánková …………………………………..
Starostka obce: Ing. Chiniová …………………………...

Ověřovatelé zápisu:
p. Pavelka: …………………………………………………………………………
p. Petlach: .……………………………………………………………………….
Vyvěšeno: 7. 8. 2015
Sňato:
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