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Zápis č. 9/2020 
o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, 

konaného dne 27. dubna 2020 v 17.30 hod. na dvoře Obecní sokolovny. 

__________________________________________________________________________ 

 

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

Chiniová (dále jen ,,předsedající“) v 17.30 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 17.4. 2020 do 27.4. 2020 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. 

 

Příchozí občané měli umožněn vstup na dvůr sokolovny boční bránou. Dále upozornila, že je třeba 

dodržovat platná ochranná opatření a řádné užívání ochranných pomůcek dýchacích cest (roušky, 

respirátory apod.). Pro veřejnost byl vyčleněn zvláštní prostor na dvoře sokolovny. 

 

 
* * * 

 

 

Bod  č.1 

 
Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 9/2020 

 
Návrhy na ověřovatele zápisu : Ing. Kamanová, p. Petlach. 

 

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

Žádné další stanovisko vzneseno nebylo. 

 

Návrh usnesení č.9/1/2020: 

Zastupitelstvo obce Česká určuje ověřovateli zápisu Ing. Kamanovou a p. Petlacha. 

 

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

Usnesení č.9/1/2020 bylo schváleno. 

 

 
Schválení  programu 

 
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu. 
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Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. 

Žádné další stanovisko vzneseno nebylo. 

 

Návrh usnesení č.9/2/2020: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje následující program zasedání: 

 

Program 9. zasedání Zastupitelstva obce Česká 

 
Navržený  

program: 

1) Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 9/2020. 

2) Zprávy jednotlivých výborů 

3) Schválení žádostí o změnu ÚP Česká 

4) Schválení žádostí o individuální dotaci od AC Lelekovice a schválení 

protokolu z veřejnosprávní kontroly individuální dotace pro AC 

Lelekovice za rok 2019 

5) MŠ Česká 

- schválení protokolu z veřejnosprávní kontroly neinvestičních 

dotací na MŠ Česká za rok 2019 

6) Schválení uzavření nových smluv 

- Dodatek č. 15 o spolupráci při zabezpečování požární ochrany 

v obci Česká 

7) Zpráva inventarizační komise za rok 2019 

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

106/1999 Sb., za rok 2019 

9) Schválení odpisového plánu na rok 2020 

10) Rekonstrukce zastávky u kapličky a stanoviště kontejnerů 

11) Podání žádosti o dotaci na centrum společenských aktivit : 

- Schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo s Ing. Kopeckým 

- Schválení dalšího postupu pro zahájení výběrového řízení 

12) Projednání žádosti o řešení dopravní situace na vymezeném úseku 

komunikace II/6401 

13) Schválení rozpočtového opatření č. 1/2020 

14) Různé  

- Uzavření sokolovny 

- plánované kulturně sportovní akce 

15) Závěr 
 

 

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

Usnesení č. 9/2/2020 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Bod č.2 

 
Zprávy jednotlivých výborů 
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Stavební výbor:  

 
1. Žádost o vyjádření ze dne 17.2. 2020 k přístavbě RD manželů Staňkových č.p. 212 na p.č. 

646/111 v k.ú. Česká. 

Žádost podal : Mgr. Ivo Staňek, Česká 212, 664 31 

Obec Česká  nesouhlasí s navrhovanou přístavbou RD 

Navrhovaná přístavba RD se dotýká sousedního pozemku p.č. 646/221. Pro realizaci vámi 

navrhované přístavby je nutný souhlas majitele tohoto sousedního pozemku. 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení č. 9/3 /2020: 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vyjádření stavebního výboru. 

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

Usnesení č. 9/3/2020 bylo schváleno. 

 

2. Žádost o vyjádření k územnímu souhlasu ze dne 13.2. 2020 na umístění nové kioskové TS 

PET STANDART 400 o, MEgA na pozemku v k.ú. Česká, který bude sloužit pro napájení 

firmy MEgA – Měřící Energetické  aparáty a. s.  

Žádost podal : Bc. Jan Bureš EEIKA Brno s.r.o. 

Obec Česká nemá připomínek k výše uvedené stavbě.  

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení č. 9/4/2020: 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vyjádření stavebního výboru. 

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

Usnesení č. 9/4/2020 bylo schváleno. 

 

 

3. Žádost ze dne 14.1 2020 o prodej pozemků p.č. 117/3 o výměřě 162m2  a p.č. 169/2 o výměře 

9 m2  v k. ú. Česká. Pozemky se nachází v areálu firmy Kovolit Česká 

Žádost podal : Mgr. Zdeněk Carda jednatel společnosti KOVOLIT Česká spol. s.r.o. 

Obec Česká nemá zájem prodat výše uvedené pozemky. 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení č. 9/5/2020: 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vyjádření stavebního výboru 

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

Usnesení č. 9/5/2020 bylo schváleno. 
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4. Žádost o vyjádření k vodoprávnímu řízení , prodloužení vodovodu – přípojky ze dne 19.2. 

2020 na pozemku ve vlastnictví obce Česká p.č. 482/2 v k. ú. Česká 

Žádost podala: Ing. Eva Mollová, Sivice 198, 664 07 Pozořice 

Obec Česká souhlasí s vybudováním vodovodní přípojky pro stavbu Autocentrum Česká na 

pozemku ve vlastnictví obce Česká. 

Obec Česká nemá připomínek k výše uvedené stavbě a souhlasí s napojením vodovodní přípojky na 

výše uvedených pozemcích k vodovodnímu řadu v majetku obce Česká. Přípojka bude provedena 

dle standardů BVK a v souladu s jejich vyjádřením. Pozemek dotčený stavbou v majetku obce 

Česká bude uveden do původního stavu. 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení č. 9/6/2020: 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vyjádření stavebního výboru. 

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

Usnesení č. 9/6/2020 bylo schváleno. 

 

 

 

5. Opakovaná žádost o přehodnocení nesouhlasu ZO Česká ze dne 24.9.2019 s napojením 

zahrady na veřejnou infrastrukturu, dle Zákona o vodovodech a kanalizacích 

Žádost podali: manželé Oldřich Chmela a Blanka Chmelová, bytem Zatloukalova 208/10, 

Brno dne 10.12.2019 

Obec Česká zatím neshledala důvody ke změně svého stanoviska. 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení č. 9/7/2020: 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vyjádření stavebního výboru. 

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

Usnesení č. 9/7/2020 bylo schváleno. 

 

 

6. Žádost o vydání stanoviska k umístění a povolení stavby „Výrobní haly společnosti 

MEgA,a.s.“ na pozemcích p.č. 491/6,491/7,492/5,492/6,492/7,492/8,503/5 v k.ú. Česká.        

Žádost podal v zastoupení investora: doc. Ing. L. Pospíchala Mgr. Michal Knecht dne               

15.4. 2020. 

Obec Česká nemá připomínek k výše uvedené stavbě. Jedná se o novostavbu dvoupodlažní výrobní 

haly, která bude navazovat na stávající budovu. Průchod bude zajištěn venkovním přístřeškem.  
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Z hlediska pracovního provozu je předpokládáno 15 pracovních míst - jedná se o lehkou 

elektrotechnickou výrobu a kompletaci výrobků společnosti MEgA, s.r.o. 
 

Dopravní obsluha nově navrhované haly bude řešena areálovou zpevněnou komunikací, která bude 

sjezdem napojena na stávající účelovou komunikaci. Ta je dále napojena na nadřazenou 

komunikační síť na silnici II/385 Kuřim - Česká v kilometru km 47.935 provozního staničení. 

Do areálu je uvažován příjezd nákladních vozidel pro zásobování. Nákladní vozidla budou přijíždět 

pouze k rampě, proto po manipulační plochu bude vedena účelová areálová komunikace jako 

dvoupruhová, na vjezdu bude mít šířku 6 m pro snadnější míjení vozidel a po 15 m bude pokračovat 

v šířce 5,5 m. Od manipulační plochy jihozápadním směrem vzhůru do svahu za objekt průmyslové 

haly bude vedena pouze jednopruhová obousměrná komunikace v šířce 3,5 m určená pro příjezd 

osobních vozidel na parkoviště. Podél této komunikace bude veden okolo haly chodník pro pěší v 

šířce 1,5 m. Nad halou bude parkoviště pro osobní vozidla s kapacitou 20 stání. 

Novostavba výrobní haly bude napojena na stávající areálové rozvody inženýrských sítí. Hala bude 

napojena na vodovod, kanalizací splaškovou, plynovod a rozvod elektrické energie. Likvidace 

dešťových vod bude řešena na vlastním pozemku - částečně svedeno do dešťové nádrže s využitím 

šedé vody pro potřebu haly a částečně svedeno do vsaku a přírodně vsakováno na stavebním 

pozemku v okolí haly. 

 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení č. 9/8/2020: 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vyjádření stavebního výboru. 

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

Usnesení č. 9/8/2020 bylo schváleno. 

 

7. Žádost o vyjádření k záměru : Obytný soubor Česká Pod ostrou, SO10 Demolice RD Česká 

18                                                                                                                                                         

Žádost podala: Ing. Daniela Janíčková, DONNEX, a.s., Šmelcovna 1363/4, 680 01 Boskovice 

Vyjádření se týká pouze demolice objektu, ne dalšího záměru v lokalitě. 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení č. 9/9/2020: 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vyjádření stavebního výboru. 

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

Usnesení č. 9/9/2020 bylo schváleno. 

 

8. Žádost o vyjádření k Veřejnému osvětlení ke stavbě : "Obytný soubor POD OSTROU 

včetně demolice domu parc. č. 158, inženýrských sítí, komunikace, oplocení a terénních 

úprav", která se nachází v obci Česká, katastr. území Česká, 664 31 na parc. čísl. : 155/1, 158, 

159, 160/1, 161, 162, 163/1. Vyjádření je učeno pro samostatné územní řízení a stavební řízení.       

Žádost podal v zastoupení projektanta  – Vít Hanák dne 14.4.2020 
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Obec Česká se v současné době nemůže k výše uvedené stavbě vyjadřovat. V lokalitě je navrženo 

opatření obecné povahy č. 1/2019, kterým se stanovuje územní opatření o stavební uzávěře a 

schválení změny č. 2 ÚP je také v procesu schvalování. 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení č. 9/10/2020: 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vyjádření stavebního výboru. 

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

Usnesení č. 9/10/2020 bylo schváleno. 

 

 

9. Žádost o vyjádření k záměru vybudovat na pozemku p.č. 546 stavbu pro celoroční obývání 

o rozloze cca 10 x10 m, přízemí a podkroví                                                                                         

Žádost podal: Ing. Miroslav Štolpa 

Pozemek se nachází v ploše individuální rekreace, kde výstavba nových objektů je povolena do 50 

m2 celkové zastavěné plochy. Nové objekty se připouští poue za podmínky napojení objektu na 

technickou infrastrukturu. Se změnou ÚP obec v této lekolitě neuvažuje. 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení č. 9/11/2020: 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vyjádření stavebního výboru. 

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

Usnesení č. 9/11/2020 bylo schváleno. 

 

 

 

Finanční výbor: 
   
Ing. Doležal přednesl zprávu finančního výboru, která je součástí zápisu jako příloha č 4. 

 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení č. 9/12/2020: 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí zprávu finančního výboru. 

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

Usnesení č. 9/12/2020 bylo schváleno. 
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Kontrolní výbor:  
 

P. Mičánková přednesla  zprávu kontrolního výboru, která je součástí zápisu jjako příloha č. 5. 

  

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 9/13/2020: 

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 výboru. 

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

Usnesení č. 9/13/2020 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Bod č.3 

 
Schválení žádosti o změnu ÚP Česká 

1. Žádost ze dne 5.2. 2020 podala firma CALYX, spol.s.r.o., Maříkova 3, 621 00 Brno, jménem Ing. 

Zajíce. Změna se týká pozemků p.č. 30,31/1 a 661/29, vše v k.ú. Česká. Budova a přilehlé pozemky 

by se nevyužívala pro účel bydlení, ale jako administrativní budova, nejedná se o výrobu.   
MěÚ Kuřim, odbor investiční jako pořizovatel výše uvedenou žádost posoudil jako úplnou a předal 

ji Obci Česká k projednání.Tato změna ÚP se začne projednávat až po schválení změny č. 2 ÚP 

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

Návrh usnesení č. 9/14/2020: 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje pořízení změny ÚP na základě žádosti Ing. Zajíce. 

Pořízení změny ÚP se schvaluje za podmínky úhrady nákladů na pořízení dokumentace 

žadatelem o změnu. 

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

Usnesení č. 9/14/2020 bylo schváleno. 

 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení č. 9/15/2020: 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje jako určeného zastupitele pro pořízení změny ÚP 

na základě žádosti Ing. Zajíce starostku obce Ing. Janu Chiniovou. 

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

Usnesení č. 9/15/2020 bylo schváleno. 
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2. Žádost ze dne 30.10.2019 podal pan Miloslav Gröpl. Změna spočívá ve změně funkčního využití 

pozemků p.č. 32/2,32/4,32/447, vše v k.ú. Česká, vymezených v ploše výroby a skladování na 

plochu pro bydlení v rodinných domech. 
MěÚ Kuřim, odbor investiční jako pořizovatel výše uvedenou žádost posoudil jako úplnou a předal 

ji Obci Česká k projednání. 
Nikdo nevznesl připomínku , a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 9/16/2020: 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, neschvaluje pořízení změny ÚP na základě žádosti pana 

Miloslava Gröpla. 

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

Usnesení č. 9/16/2020 bylo schváleno. 

 

3. Žádost ze dne 30.10.2019 podla společnost FERANO, a.s. Změna se týká pozemků p.č. 502/53 a 

502/56, vše v k.ú. Česká. A jejich zařazení do zastavitelných ploch. 
MěÚ Kuřim, odbor investiční jako pořizovatel výše uvedenou žádost posoudil jako úplnou a předal 

ji Obci Česká k projednání. 
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení č. 9/17/2020: 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, neschvaluje pořízení změny ÚP na základě žádosti 

společnosti FERANO, a.s. 

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

Usnesení č. 9/17/2020 bylo schváleno. 

 

 

Bod č.4 

 
Schválení žádosti o individuální dotaci od AC Lelekovice, z.s. a schválení 

protokolu z veřejnosprávní kontroly individuální dotace pro AC Lelekovice, z.s.  

za rok 2019 

 
Fotbalový klub AC Lelekovice požádal tak jako v loňském roce o individuální dotaci ve výši 

10.000,- Kč na činnost klubu.  

 

Nikdo nevznesl další připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Návrh usnesení č. 9/18/2020: 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu obce Česká ve výši 10 000,- Kč pro AC Lelekovice, z.s. a pověřuje starostku 

obce podpisem smlouvy. 

 

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

Usnesení č. 9/18/2020 bylo schváleno. 

 

 

P. Mičánková přednesla protokol z veřejnosprávní kontroly individuální dotace pro AC Lelekovice, 

z.s. za rok 2019, která je součástí zápisu jako příloha č. 6. 

 

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

 

Návrh usnesení č. 9/19/2020: 

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 individuální 

dotace pro AC Lelekovice, z.s.  za rok 2019. 

 

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

Usnesení č. 9/19/2020 bylo schváleno. 

 

 

Bod č.5 

 
MŠ Česká - schválení protokolu z veřejnosprávní kontroly neinvestičních dotací 

na MŠ Česká za rok 2019 

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

Česká za rok 2019, která je součástí zápisu jako příloha č. 7.  

 

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

 

Návrh usnesení č. 9/20/2020: 

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 2019. 

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

Usnesení č. 9/20/2020 bylo schváleno. 

 

 



10 

 

Bod č.6 

 
Schválení uzavření nových smluv 

- dodatek č. 15 o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci 

Česká mezi HZS Lelekovice a obcí Česká 
 

Dodatek č. 15 ke smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany mezi HZS Lelekovice 

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

 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 9/21/2020: 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dodatek č. 15 ke smlouvě o spolupráci při 

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

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

Usnesení č. 9/21/2020 bylo schváleno. 

 

 

Bod č.7 
 

Zpráva inventarizační komise za rok 2019 
 

P. Mičánková přednesla zprávu inventarizační komise za rok 2019, která je součástí zápisu jako 

příloha č. 8. 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 9/22/2020: 

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 2019. 

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

Usnesení č. 9/22/2020 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č.8 
 

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

rok 2019 

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

přístupu k informacím, která součástí zápisu jako příloha č. 9. 
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Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 
 

Návrh usnesení č. 9/23/2020: 

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 2019. 

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

Usnesení č. 9/23/2020 bylo schváleno. 

 

 

Bod č.9 
 

Schválení odpisového plánu na rok 2020 
 

Ing. Doležal přednesl odpisový plán Obce Česká na rok 2020, který je součástí zápisu jako příloha 

č. 10.  

 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 9/24/2020: 

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 2020. 

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

Usnesení č. 9/24/2020 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č.10 

 
Rekonstrukce zastávky u kapličky a stanoviště kontejnerů 
 

Na žádost obce vypracoval Ing. arch. David Tasler projekt na rekonstrukci zastávky u kapličky. 

Jedná se o celkovou rekonstrukci rozšíření zastávky z monolitických prefabrikovaných panelů. 

 

Byly zaslána 3 poptávky na stavební práce: 

1. Firma Svoboda a syn, s.r.o. - 300 965,- Kč včetně DPH 

2. Firma MOHASON spol.s.r.o. -  440 803,- Kč včetně DPH 

3. ŠVEC beton s.r.o. -  966 000,- Kč  

 

Byla vybrána firma Svoboda a syn, s.r.o. - 300 965,- Kč včetně DPH. 

 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Návrh usnesení č. 9/25/2020: 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje firmu Svoboda a syn, s.r.o. na provedení 

rekonstrukce zastávky za cenu 300 965,- Kč včetně DPH a pověřuje starostku obce podpisem 

smlouvy. 

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

Usnesení č. 9/25/2020 bylo schváleno. 

 

 

 

Stanoviště kontejnerů 

 
Současně se opravou zastávky se provede i oprava stanoviště kontejnerů – tzn. oprava nátěrů 

kovových prvků a výměna dřevěnných výplní včetně přilehlé pergoly nad kontejnery na tříděnný 

odpad. 

Nabídka je zpracována na výměnu plotových výplní ze smrkového nebo modřínového dřeva, je 

možné objednat i klempířský výrobek na horní hranu plotových výplní. 

Byla zpracována i varianta na výplně z plastu.  

Vybrána byla varianta na výměnu plotových výplní z modřínového dřeva, celková cena je 

108 258,70 včetně DPH. Práce byly objednány na základě objednávky a s opravou se již započalo. 

 
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 
Návrh usnesení č. 9/26/2020: 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zaslání objednávky na provedení rekonstrukce 

stanoviště kontejnerů a pověřuje starostku obce zasláním objednávky. 

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

Usnesení č. 9/26/2020 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č.11 
 

Podání žádosti o dotaci na centrum společenských aktivit : 

- schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo s Ing. Kopeckým 

 
Obci Česká z tohoto dodatku neplynou žádné nové finanční závazky, jenom se z celkové částky 

odděluje v bodě I. této smlouvy vyčíslení ceny za studii proveditelnosti, která je oceněna částkou 

30 000,- Kč. Tato částka byla již zaplacena dne 11.11. 2019. Jedná se o technickou záležitost. 

 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Návrh usnesení č. 9/27/2020: 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo s Ing. Kopeckým a 

pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy. 

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

Usnesení č. 9/27/2020 bylo schváleno. 

 

- schválení dalšího postupu pro zahájení výběrového řízení 

 
Předpoklad zahájení výběrového řízení je v měsících červenec – srpen. Po schválení dodatku č. 1 

smlouvy s Ing. Kopeckým se toto vloží do systému žádostí o dotaci, a do cca 1 měsíce od vložení se 

předpokládá, že obce obdrží rozhodnutí o dotaci. Jak již bylo řečeno, schvalování je dvoukolové, na 

MAS v Kuřimi proběhlo kladně, teď se doplňují nějaké věci na MMR. Tento dodatek je již poslední 

věc, co se musí doložit. 

Navrhuji na červnové schůzi schválit zadávací dokumentaci pro výběrové řízení – bude se jednat o 

zjednodušené podlimitní řízení, a dále schválit  min. 5 firem, které se budou obesílat. 

Dále komise – pro otevírání obálek a hodnocení nabídek – min. 3 členové. Předpoklad otevírání 

obálek srpen 2020. Ing. Doležal obešle banky s poptávkou na čerpání úvěru pro dofinancování 

stavby. 

 

Ing. Doležal: Jednal jsem s paní z České spořitelny, a.s., kde mám již nabídku. Dále pak by to byla 

Komerční banka, a.s.,  Sberbank CZ, a.s., UniCredit Bank a ČSOB.  

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 9/28/2020: 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí další postup pro zahájení výběrového řízení 

na stavbu komunitního centra. 

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

Usnesení č. 9/28/2020 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č.12 
 

Projednání žádosti o řešení dopravní situace na vymezeném úseku komunikace 

II/6401 

 
Obec Česká obdržela dne 5.2. 2020 podnět od občanů s žádostí o řešení dopravní situace na 

vymezeném úseku komunikace III/6401. 

Obec Česká již několikrát na neúnosnou situaci na komunikaci III/6401 i na I/43 upozoňovala a 

zaslala několik nesouhlasných stanovisek a vyjádření. Protože obec Česká dle silničního zákona 

nevykonává na těchto komunikacích funkci silničního správního úřadu, jsou naše provomoci značně 

omezené. 
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Obec v minulých letech nechala zpracovat studii na řešení bezpečnosti v obci a dle této studie se 

vypracoval projekt, dle kterého se vybudovaly 3 přechody a 1 místo pro přecházení. To je 

v současné době jediné, co se podařilo prosadit a povolit se všemi DOSS ( mimo jiné SUS JMK, 

PČR, odbor dopravy v Kuřimi…). 

Jediné možné a nejúčinější řešení by bylo v případě získání souhlasu všech DOSS zavedení 

úsekového měření. To je spojeno nejen s velkými finančními závazky obce ( projekt cca 150 000,- 

Kč, pronájem radarů 30 – 40 000,- Kč/měsíc), tak i zavedením opatření, které obec Česká nemůže 

ovlivnit. 

Jedná se jednak o zřízení městské policie Kuřim, zřízení dalších pracovních míst jak na odboru 

dopravy, tak na přestupcích v Kuřimi, schválení veřejnoprávní smlouvy s Kuřimí (ta je trojstranná – 

Obec Česká – Město Kuřim – JMK). S tím by byly spojeny další finanční závazky obce – jak na 

městskou policii, tak na příslušné úředníky. 

Obec Česká nemá přitom žádný finanční nárok vyplývající z vybírání pokut. Tento problém řešíme 

i v rámci mikroreginu Ponávka. Zatím nejsou žádné konkrétní výstupy – pouze cena za projekt a 

pronájem radarů. 

 

Vystoupení hosta – p. starosta z Lelekovic Aleš Mikauš: Jako první věc jsme si v roce 2019 

v obci Lelekovice nechali zpracovat dopravní situaci v obci – statistiku dopravy. Poté mělo dojít i 

k měření v obci Česká, ale došlo k sérii nutných objízdných tras, které by statistiku zkreslovaly. 

Proto p. starostka upustila od měření v obci Česká do doby, než se situace uklidní. Měření je za 

cenu 7 tis. Kč a je vyhotoven zápis o výsledku měření, s kterým se dá dále pracovat. Dále je nutné 

se dohodnout na dalším postupu s Městem Kuřim, aby mohlo dojít k následné spolupráci. 

Vytipovali jsme místo, kde by mohlo být umístěno úsekové měření – instalace radarů. Nyní jsme ve 

fázi dokončování projektu za cenu 143 tis. Kč, který musí odsouhlasit i Policie ČR. Ti však 

nepodporují úseky se sníženou rychlostí pod 50 km/hod. a úseky s odbočkami ze silnice. Dalším 

krokem je zřízení Městské policie v Kuřimi, která bude evidovat přestupky a následně dále buďto 

zasílat pokuty, nebo předá na odbor dopravy, kde se zahájí správní řízení o přestupku. Na tuto práci 

je třeba také pracovník. S tím jsou spojené náklady na vznik této agendy a bude nutná finanční 

podpora i od obcí. S městem Kuřim se musí dále odsouhlasit veřejnoprávní smlouva. 

Jsou dva způsoby na pořízení zařízení na měření rychlosti: nákup cca za 1 mil. Kč nebo měsíční 

pronájem zařízení cca 40 tis. Kč. Pak je tedy na zastupitelstvu, k jaké variantě se přikloní a na jak 

dlouhou dobu chtějí měření provozovat v obci, aby nedošlo k velkým nákladům pro obec po 

zklidnění dopravní situace v důsledku častého posílání pokud občanům za překročení rychlosti.  
 

Ing. Chiniová: Již v roce 2016 jsem jednala s tehdejším místostarostou Města Kuřim, kdy byla 

varianta, že by radary zakoupilo Město Kuřim. Dnes má být jednání v Kuřimi o vzniku městské 

policie. 

 

P. Schmidt: Bavíme se stále o rychlosti aut, ale nám jde především o průjezd nákladních aut přes 

obec.  

 

Ing. Chiniová: Bohužel, jak nám bylo sděleno na JMK,  v současné době nám nebude vydáno  

souhlasné stanovisko pro omezení nákladní dopravy. Silnice je krajská a my nejsme silniční správní 

úřad.  

Již několikrát jsme vyzývali občany, aby nám pomohli při řešní hluku ze silnce I/43 petice proti 

hluku – např. podepsáním petice a následné zaslání  na ŘSD, která je provozovatelem této silnice. 

 

P. Schmidt: My jsme v kontaktu s hygienickou stanicí, která nám přislíbila měření hluku. Mělo to 

probíhat v prvním kvartále, aby měření z důvodu současné situace bylo přesunuto na září 2020. Spíš 

by měla být obec aktivnější  třeba při vzniku náspu. 
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Ing. Chiniová: Myslím si, že ohledně protihlukové stěny v naší obci mě už všichni na úřadech 

znají, jak na kraji, na ŘSD atd. Jakmile bude  překročen limitu hluku tj. 70 decibelů, do 5 let nám ji 

ŘSD postaví. Avšak máme již několik měření a vždy jsme v limitu  

 

 

 

 

Bod č.13 
 

Schválení rozpočtového opatření č. 1/2020 

 
Příjmy - celkem:      16 638 500,- Kč 

 

200 000,- Kč    krizové opatření (v rozpočtu 20 000,- Kč, zatím čerpáno 70 000,- Kč) 

108 300,- Kč    oprava stanoviště kontejnerů u kapličky 

  50 000,- Kč    finanční dar pro Fakutní nemocnici u sv. Anny (přesun z opravy silnic) 

 

Výdaje - zvýšení:          308 300,- Kč  

Výdaje – celkem:     16 093 200,- Kč 

 
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 
Návrh usnesení č. 9/29/2020: 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020. 

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

Usnesení č. 9/29/2020 bylo schváleno. 

 

 
 

Bod č.14 

 
Různé 
 

1. Schválení posunutí platby v hotovosti  za TKO do 31. 5. 2020. 

 

2. Informace o uzavření budovy sokolovny, staré MŠ, Obecního úřadu Česká a MŠ Česká 

 

3. Kulturní a sportovní akce – zatím se ruší. 

 

4. Zastupitelstvo obce Česká se předběžně dohodlo podle momentální situace s koronavirovou 

epidemií v zemi, že by se obecní sokolovna otevřena pouze pro sportovní aktivity od 1. 6. 2020. 

Podrobnější informace bude Obec Česká zveřejňovat a upřesňovat na svých webových 

stránkách www.ceska.cz podle dalšího vývoje koronavirové epidemie a dle nařízemí vlády 

ČR.   

   

http://www.ceska.cz/
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Bod č.15 

 
Závěr 

 
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18.50 hod. 
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina členů Zastupitelstva obce Česká 

2) Prezenční listina příchozích občanů 

3) Zpráva stavebního výboru č. 

4) Zpráva finančního výboru 

5) Zpráva kontrolního výboru 

6) Protokol z veřejnosprávní kontroly individuální dotace pro AC Lelekovice 

7) Protokol z veřejnosprávní kontroly neinvestičních dotací na MŠ Česká za rok 2019 

8) Zpráva inventarizační komise za rok 2019 

9) Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2019 

10) Odpisový plán Obce Česká na rok 2020 

11) Rozpočtové opatření č.1/2020 

 

V České dne 5.5. 2020  

 

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

 

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

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Ing. Kamanová:…………………………………… 

 

P. Petlach:.………………………………………………… 


