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Zápis č. 8/2020 
o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, 

konaného dne 7. 4. 2020 v 19.00 hod. on - line. 

__________________________________________________________________________ 

 

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

Ing. Jana Chiniová (dále jen ,,předsedající“) v 19.00 hod. a všechny přítomné on – line 

vyjmenovala: 

 

p. Baumann – přítomen 

Ing. Doležal – přítomen 

Ing. Chiniová- přítomna 

Ing. Kamanová- přítomna 

pí. Mičánková – přítomna 

p. Pavelka – přítomen 

p. Petlach - přítomen 

 

Účast veřejnosti na dnešním jednání je zajištěna prostřednictvím telekonferenčního hovoru. 

Vzhledem k tomu, že účast veřejnosti byla oznámena dnešním dnem nařízením vlády,  

tj. 7.4. 2020, byla tato informace zveřejněna 7.4. 2020 – viz příloha č. 1 tohoto zápisu. 

 

Předsedající schůze Ing. Chiniová konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno dle §103 odst. 

5 zákona č.128/2000 Sb. O obcích a ve smyslu § 93 odst. 2 zákona o obcích . Informace byla 

zveřejněna 5 dní, a to od 3.4. 2020 do 7.4. 2020. Současně byla zveřejněna na „elektronické 

úřední desce“.  

Přítomno je on-line 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 

zákona o obcích).  
 

 
* * * 

 

Bod  č.1 
 

Schválení způsobu hlasování 

 
Ing. Chiniová navrhla hlasovat jmenovitě, a to tak, že každý přítomný řekne své jméno a 

vyjádří svůj názor na přečtené usnesení slovy : pro – proti – zdržuji se. 

 

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 8/1/2020: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje způsob hlasování na on - line zasedání 

dne 7. 4. 2020. 

Hlasování : 

Baumann – pro 

Doležal – pro 

Chiniová- pro 
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Kamanová- pro 

Mičánková – pro 

Pavelka – pro 

Petlach - pro 

 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.8/1/2020 bylo schváleno. 

 

 

Bod č.2 

 
Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 8/2020 

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

 

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.8/2/2020: 

Zastupitelstvo obce Česká určuje ověřovatele zápisu Ing. Doležala a pana Pavelku. 

 

Hlasování : 

Baumann – pro 

Doležal – pro 

Chiniová- pro 

Kamanová- pro 

Mičánková – pro 

Pavelka – pro 

Petlach - pro 

 

Výsledek hlasování: pro – 7  proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.8/2/2020 bylo schváleno. 

 

 

 
Schválení  programu 

 
Předsedající přečetla program. 

 

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.8/3/2020: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje následující program zasedání: 

 

Program 8. zasedání Zastupitelstva obce Česká 

 
Navržený  

program: 

1) Schválení způsobu hlasování 

2) Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č.8/2020. 
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3) Schválení darovací smlouvy pro Fakultní nemocnici u sv. Anny 

v Brně ve výši 50 000,- Kč a pověření starostky obce podpisem 

smlouvy 

4) Závěr 
 

Hlasování : 

Baumann – pro 

Doležal – pro 

Chiniová- pro 

Kamanová- pro 

Mičánková – pro 

Pavelka – pro 

Petlach - pro 

 

Výsledek hlasování: pro – 7 proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č. 8/3/2020 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č.3 
 

Schválení darovací smlouvy pro Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně ve 

výši 50 000,- Kč a pověření starostky obce podpisem smlouvy 

 
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Hlasování : 

Baumann – pro 

Doležal – pro 

Chiniová- pro 

Kamanová- pro 

Mičánková – pro 

Pavelka – pro 

Petlach - pro 

 

Návrh usnesení č. 8/4/2020: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje darovací smlouvu pro Fakultní nemocnici 

u sv. Anny v Brně ve výši 50 000,- Kč a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: pro – 7   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č. 8/4/2020 bylo schváleno. 

 

 

Bod č.4 

 
Závěr 
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Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19.10 hod. a konstatovala, že připojení 

prostřednictvím telekonference využili 2 občané. 
 

Přílohy zápisu: 

1) Oznámení ohledně veřejného zasedání – účast občanů 

2) Darovací smlouva pro Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně 

 

 

 

V České dne 14. 4. 2020 

 

 

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

 

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

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Ing. Doležal:…………………………………… 

 

P. Pavelka:.………………………………………………… 


