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Zápis č. 25/2018 
o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, 

konaného dne 19. března 2018 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 5.3.2018 do 19.3.2018. Současně byla 

zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 

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

konstatovala, že je přítomno 5 členů zastupitelstva (Ing. Chalupníková PhD. a Ing. Klimša - 

omluveni), 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. 25/2018 

 
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.25/1/2018: 

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

 

Výsledek hlasování: pro – 5   proti – 0   zdrželi se – 0 

Usnesení č.25/1/2018 bylo schváleno. 

 

 
Schválení  programu 

 
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu. 
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Schválení programu 25. veřejného zasedání 

 
Návrh usnesení č.25/2/2018: 

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje následující program zasedání: 

 

Program 25. zasedání Zastupitelstva obce Česká 

 
Navržený  

program: 

1) Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č.25/2018. 

2) Zprávy jednotlivých výborů 

3) MŠ Česká 

- schválení protokolu z veřejnosprávní kontroly neinvestičních dotací 

na MŠ Česká 

4) Schválení podání žádosti o dotace z PRV JMK na rok 2018 

5) Schválení uzavření nových smluv 

- Dodatek č. 13 o spolupráci při zabezpečování požární ochrany 

v obci Česká 

6) Zpráva inventarizační komise za rok 2017 

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

106/1999 Sb. Za rok 2017 

8) Schválení odpisového plánu na rok 2018 

9) Schválení rozpočtových opatření č.1,2/2018 

10) Schválení žádostí o individuální dotace ( prodejna potravin, AC 

Lelekovice, B. Michelová) 

11) Schválení přísedících Okresního soudu Brno - venkov 

12) Různé 

- Zpracování studie na přestvabu staré budovy MŠ Česká 

- Ukončení provozu kabelové televize k 31.3.2018 

- Plánované kulturní akce 

13) Závěr 

 

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

stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo. 

 

Výsledek hlasování: pro – 5   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.25/2/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Bod č.2 

 
Zprávy jednotlivých výborů 

 

Stavební výbor:  
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Žádost ze dne 12.1.2018 o o vydání souhlasu vlastníka s napojením vodovodních 

přípojek pro pozemky p.č. 525/67, 525/65, 525/49 a 525/50 na vodovodní řad. 

Žádost podal Oldřich Chmela a Blanka Chmelová, bytem Zatloukalova 208/10, Brno. 

Při posouzení žádosti obec zvážila všechny informace, které od Vás obdržela, a to včetně 

informací, které obdržela k pozemkům v průběhu druhé poloviny roku 2017, o Vašem zájmu 

o stavbu rodinných domů na výše uvedených pozemcích a odmítání územního plánu, jenž 

požaduje pro danou lokalitu pořízení územní studie. Územní studii obec v současnosti 

pořizuje. Za uvedeného stavu obec vnímá Vaše jednání jako zcela účelovou snahu o 

obcházení veřejnoprávní regulace výstavby na vašich pozemcích a s ohledem na shora 

uvedené nesouhlasí s připojením zahrad do obecního vodovodního řadu sloužícího pro 

lidskou potřebu. 

Obec Česká nesouhlasí s napojením vodovodních přípojek pro pozemky p.č. 525/67, 525/65, 

525/49 a 525/50 na vodovodní řad. 

Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.25/3/2018: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nesouhlasí s napojením vodovodních přípojek pro 

pozemky p.č. 525/67, 525/65, 525/49 a 525/50 na vodovodní řad.  

Výsledek hlasování: pro - 5 proti -  0  zdrželi se – 0                                                     

Usnesení č.25/3/2018 bylo schváleno. 

 

Finanční výbor:  
-  bez zprávy. 

 

 

Školský výbor:  
- bez zprávy. 

 

 

 

Kontrolní výbor:  

 
P. Mičánková předložila zprávu kontrolního výboru č.1/2018, která je součástí zápisu jako 

příloha č. 3. 

 

Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.25/4/2018:  

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. 
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Výsledek hlasování: pro - 5 proti - 0 zdrželi se – 0                                                       

Usnesení č.25/4/2018 bylo schváleno. 

 

 

Kulturní výbor:  

- bez zprávy. 
 

 

Informační výbor: 

- bez zprávy. 

  

 

Sportovní výbor: 
- bez zprávy. 

  
 

 

 

Bod č.3 

 
MŠ Česká 

 

Schválení protokolu z veřejnosprávní kontroly neinvestičních dotací na MŠ 

Česká  

 

P. Mičánková: Ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na § 12 zákona 

č.255/2012 Sb., o státní kontrole (kontrolní řád) byla provedena kontrola neinvestičních 

dotací na MŠ Česká od obce Česká u p. Lenky Kohoutkové – zástupkyně ředitelky MŠ Česká 

a účetní MŠ Česká  Elišky Homolové za období od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017. Kontrola byla 

vykonána dne 9. 2. 2018 od 10.30 hod. – 12.00 hod. v budově ZŠ Jungmannova ulice. 

Kontrolou byli pověřeni p. Ing. Julie Kamanová – člen finančního výboru obce Česká, p. 

Lenka Mičánková -  předsedkyně kontrolního výboru obce. Protokol o výsledku 

veřejnosprávní kontroly v MŠ Česká je součástí zápisu č. 25/2018 jako příloha č. 4 (Protokol 

o výsledku veřejnosprávní kontroly v MŠ Česká). 

 
Předsedající vyzvala přítomné o vyjádření se k projednávanému bodu. Nikdo nevznesl připomínku, a 

proto bylo přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení č. 25/5/2018: 

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, který je součástí zápisu jako příloha č. 4. 

 

Výsledek hlasování: pro – 5 proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.25/5/2018 bylo schváleno. 
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Bod č.4 

 
Schválení podání žádosti o dotace z PRV JMK na rok 2018 

 
Byly podána 1 žádost na PRV JMK pro rok 2018 : 

 

DT 1 – Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti na akci  

„Obecní úřady“ na požadovanou výši dotace 127 350,-  Kč. Jedná se o stavební úpravy 

obecního úřadu – vestavba umývárny a WC pro technické pracovníky. 

Cena dle rozpočtu je 254 700,- Kč. 

 
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení č. 25/6 /2018: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje, podání žádosti o dotace z PRV JMK na 

DT 1  . 

Výsledek hlasování: pro – 5 proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.25/6/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

Schválení smlouvy o dílo na stavební úpravy obecního úřadu 

 
Projekt řeší drobnou stavební úpravu obecního úřadu – vestavbu umývárny a WC. Konkrétně 

se jedná přebourání stávajícího WC v zahradní části objektu a vestavbu umývárny do skladu 

zahradní techniky. Umývárna bude určena pro pracovníky technických služeb obce.  Žádná ze 

stavebních úprav nemá vliv na nosné konstrukce a vnější vzhled objektu. Rovněž napojení na 

IS je bez úprav. Drobnou úpravou projdou rozvody vody, kanalizace, elektro a vytápění.  

Z hlediska dispozice se jedná o přebourání dveří do stávajícího WC a rozšíření umývárny do 

zahradního skladu. Vestavba příček bude provedena zděným způsobem, ze strany skladu bude 

zateplena minerální vatou tl. 80 mm. Vestavba příček nevyžaduje základové konstrukce.  

Prostor umývárny bude vytápěn stávající teplovodní soustavou s plynovým kotlem – dojde 

k instalaci dvou topných žebříků. Větrání bude zajištěno stávajícím otevíravým oknem, mezi 

umývárnou a WC budou ve dveřích osazeny větrací mřížky. Navýšení potřeby TUV bude 

minimální a nevyžaduje úpravy zásobníku vody. Napojení na elektrorozvody bude provedeno 

drobnou úpravou z prostor stávajícího obecního úřadu. 

Projekt vyžaduje ohlášení stavby. 

 

Byly obeslány 3 firmy pro zaslání nabídky na realizace akce : 

1. Ing. Petr Šebrle – 210 474,- Kč bez DPH 

2. HUK instalace – 245 000,- Kč bez DPH 

3. Zahradník Z s.r.o. – 231 850,- Kč bez DPH 

Vybrána firma Ing. Petr Šebrle za cenu 210 474,- Kč bez DPH. 

 
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Návrh usnesení č. 25/7/2018: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje smlouvu o dílo s firmou Ing. Petr Šebrle 

za celkovou cenu 254 700,- Kč. 

Výsledek hlasování: pro – 5 proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.25/7/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č.5 

 
Schválení uzavření nových smluv 

 

Schválení dodatku č. 13 ke smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární 

ochrany mezi HZS Lelekovice a obcí Česká  

Dodatek č. 13 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.25/8/2018: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dodatek č. 13 ke smlouvě o spolupráci při 

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

Výsledek hlasování: pro  - 5   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.25/8/2018 bylo schváleno. 

 

 

Bod č.6 

 
Zpráva inventarizační komise za rok 2017 

 
P. Mičánková přednesla zprávu inventarizačním komise za rok 2017, která je součástí zápisu 

jako příloha č. 5. 

 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 
 

Návrh usnesení č.25/9/2018: 

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 2017, 

která je součástí zápisu jako příloha č. 5. 

Výsledek hlasování: pro  - 5   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.25/9/2018 bylo schváleno. 



7 

 

 

 

Bod č.7 

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

2017 

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

svobodném přístupu k informacím, která součástí zápisu č. 25/2018 jako příloha č. 6 (Zpráva 

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017). 

 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 
 

Návrh usnesení č.25/10/2018: 

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 2017, která je součástí 

zápisu jako příloha č. 6. 

Výsledek hlasování: pro  - 5   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.25/10/2018 bylo schváleno. 
 

Bod č.8 

 
Schválení odpisového plánu na rok 2018 

 
Ing. Chiniová přednesla odpisový plán obce Česká. Roční odpisy činí 2 858 219,40 Kč. 

Odpisový plán je součástí zápisu č. 25/2018 jako příloha č. 7.  

 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 
 

Návrh usnesení č.25/11/2018: 

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 2018, 

který je součástí zápisu jako příloha č. 7. 

Výsledek hlasování: pro  - 5   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.25/11/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č.9 

 
Schválení rozpočtových opatření č. 1,2/2018 
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Rozpočtové opatření č. 1/2018 

 
Rozpočtové opatření starostky obce č.1/2018. Jednalo se vyúčtování nákladů na volby, 

Příjmy:  

 26 300,- Kč    volba prezidenta  

      200,- Kč    příjem z pronájmu pozemku 

 

Příjmy – zvýšení:          26 500,-  Kč  

Příjmy – celkem:   11 618 400,-  Kč  

 

Výdaje: 

   6 300,- Kč   posypová sůl 

   9 700,- Kč   realizace projektu – skluzavky 

 26 300,- Kč   volba prezidenta 

 

Výdaje – zvýšení:       42 300,- Kč 

Výdaje – celkem:   9 927 800,- Kč                       

Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č.25/12/2018:                                                                                        

Zastupitelstvo obce Česká bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2018, které je přílohou č. 

8   tohoto zápisu.  

Výsledek hlasování: pro – 5   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.25/12/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 2/2018 

 
Ing. Chiniová seznámila přítomné s rozpočtovým opatření 2/2018, které je součástí zápisu 

jako příloha č. 9. 

 

Příjmy:  

 

Příjmy – celkem: 11 618 400,-  Kč  

 

Výdaje:  

180 000,- Kč     3 studie centra volnočasových aktivit v České 

  16 000,- Kč     GDPR 

  54 700,- Kč     garáž 

  10 000,- Kč     fotbalisti AC Lelekovice-individuální dotace 

    7 300,- Kč     oprava reider 

120 000,- Kč     dar pro prodejnu potravin v České 

    9 300,- Kč     taneční kroužek Lelekovice – Michelová – individuální dotace 

       400,- Kč     monitoring dotace na kompostéry pro Českou 
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       500,- Kč     oprava pneumatiky štěpkovače       

 

 

Výdaje – zvýšení:      398 200,- Kč 

Výdaje – celkem:  10 326 000,- Kč                       

Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování. 
 

Návrh usnesení č.25/13/2018:                                                                                            

Zastupitelstvo obce Česká schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018, které je přílohou č. 9 

tohoto zápisu. 

Výsledek hlasování: pro – 5   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č.25/13/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Bod č.10 
 

Schválení žádostí o individuální dotace ( prodejna potravin, AC Lelekovice, 

B. Michelová) 

 
Schválení darovací smlouvy pro prodejnu potravin na OÚ Česká 
 

Nájemce prodejny potravin p. Jedlička podal žádost o pravidelný měsíční příspěvek na provoz 

prodejny potravin dne 8.2.2018. Obec Česká už tento příspěvek poskytovala v loňském roce. 

V současné době není schopen provoz prodejny hradit bez příspěvku obce, aniž by p. Jedlička 

nedoplácel plat prodavačky. Obec Česká má velký zájem udržet provoz potravin. Tento 

obchod slouží občanům obce jako jediný zdroj možnosti nákupu potravin v obci. Schválený 

příspěvek je 10 000,- Kč měsíčně. 

 
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení č. 25/14/2018: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje darovací smlouvu na provoz prodejny 

potravin v budově OÚ Českáve výši 120 000,- Kč.  Částka bude vyplácena čtvrtletně zpětně. . 

Výsledek hlasování: pro – 5   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č. 25/14/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 

Česká  pro AC Lelekovice, z.s 
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Zástupce AC Lelekovice Ing. Barták podal dne 26.2.2018 žádost o poskytnutí individuální 

dotace na materiálové a technické vybavení mládežnických družstev ( mládežnická přípravka, 

mladší žáci a starší žáci ). 

K žádosti doložil i soupis hráčů s trvalým pobytem v České – 21. AC Lelekovice má 

v současné době 100 aktivních členů. Obec Lelekovice přispívá ročně částkou 50 000,- Kč, 

dle počtu členů žádají obec Českou o adekvátní částku v poměru hráčů – tj. 10 000,- Kč. 

 

Žádné další stanovisko vzneseno nebylo a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 25/15/2018: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

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

Výsledek hlasování: pro – 5   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č. 25/15/2018 bylo schváleno. 
 

 

 
Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 

Česká pro p. Barboru Michelovou – taneční oddělení ZUŠ Kuřim, pobočka Lelekovice. 

 

P. Barbora Michelová podala dne 24.2.2018 žádost o poskytnutí individuální dotace ve výši 

9 300,- Kč na dopravu autobusem pro děti z tanečního oddělení ZUŠ Kuřim, pobočka 

Lelekovice na taneční soutěž do Hlinska. Této soutěže se účastní i děti z trvalým pobytem 

v České. K žádosti doložila i soupis účastníků s trvalým pobytem v České – 12.  

 

Žádné další stanovisko vzneseno nebylo a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 25/16/2018: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Česká ve výši 9 300,- Kč pro pro p. Barboru 

Michelovou. 

Výsledek hlasování: pro – 5   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č. 25/16/2018 bylo schváleno. 
 

 

 

Bod č.11 
 

Schválení přísedích Okresního soudu Brno - venkov 

 

Dopisem ze dne 19.1.2018 se na nás obrátil Okresní soud Brno – venkov, abychom dle 

zákona o obcích schálili přísedící  k Okresnímu soudu Brno – venkov pro funkční období let 

2018 – 2022. Navržena je paní Alena Pokorná. 

 
Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Návrh usnesení č. 25/17/2018: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů volí přísedící k Okresnímu soudu Brno – venkov p. 

Alenu Pokornou. 

Výsledek hlasování: pro – 5   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č. 25/17/2018 bylo schváleno. 
 

 

Bod č.12 
 

Různé 

 
Kabelová televize v obci Česká  

 

Kabelová televize v obci Česká již neumožňuje kvalitní rozšíření či napojení internetu. 

Z tohoto důvodu Obec Česká  provoz kabelové televize definitivně ukončí ke dni 31. 3. 2018. 

 

 
Studie  Centra volnočasových aktivit 

 
Bylo dohodnuto, že obec nechá zpracovat studii na přestavbu původní budovy MŠ Česká na Centrum 

volnočasových aktivit v České. Výzvu ke zpracování projektové studie – investičního záměru zpracuje 

starostka obce. Do rozpočtu bude vyčleněno 180 000,- Kč . Budou obeslány 3 firmy v tomto pořadí na 

zpracování této studie ( Ing.arch David Tasler, Ing. arch. Petr Stojan – firma Projekt Building,     

Ing.arch G. Křivinka, firma RAW, Ing.arch. Barbora Jenčková ). Konečné obeslání firem bude 

upřesněno dle jejich časových možností a zájmu, protože termín dokončení studie byl stanoven do 

8.6.2018, aby ZO Česká mělo čas na výběr a odsouhlasení vítězné studie na veřejném zasedání dne 

18.6.2018. 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení č. 25/18/2018: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje obeslání tří firem na vypracování studie  

Centra volnočasových aktivit v České do 8. 6. 2018. 

Výsledek hlasování: pro – 5   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č. 25/18/2018 bylo schváleno. 
 

 

 
Oslavy 100. výročí od ukončení 1.světové války 

 
Při příležitosti 100. výročí od ukončení 1.světové války plánuje obec na den 22. 9. 2018 

vzpomínkovou akci u pomníku padlých na náměstí, vystoupení VUS Ondráš, výstavu a vydání 

brožury o místních legionářích a účastnících bojů. Pro získání materiálů  z fondů VHA je třeba zajet 

do Prahy do badatelny archivu a vlastnoručně si pořídit jejich kopie. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo, 
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aby do této badatelny zajela kronikářka obce p. Hrušková, která bude publikaci společně s manželem 

zpracovávat a obec jí proplatí cestovní výlohy na základě předložení jízdenek. 

 

Nikdo nevznesl připomínku, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení č. 25/19/2018: 

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

o obcích, ve znění pozdějších předpisů pověřuje p. Hruškovou pro získání materiálů z VHA 

v Praze a souhlasí s proplacením cestovních nákladů. 

Výsledek hlasování: pro – 5   proti -  0  zdrželi se – 0 

Usnesení č. 25/19/2018 bylo schváleno. 
 
 

Kulturně - sportovní akce připravované v roce 2018 
 

25. 3. 2018 - Maškarní bál pro děti 

30. 4. 2018 – Pálení čarodějnic 

13. 5. 2018 – Kamínek pro školu 

19. 5. 2018 – den Ponávky 

10. 6. 2018 – Pohádkový den v České 

 

 

Plánované na podzim 2018 

22. 9. 2018 – oslavy 100. výročí od konce 1. sv. války – výstava fotografií, koncert, brožura. 

 

 

 

 

Bod č.10 

 
Závěr 

 
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18.45 hod. 
Poděkovala přítomným zastupitelům za účast, popřála všem příjemné prožití velikonočních svátků a 

se všemi se rozloučila. 

 

 

Přílohy zápisu: 

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

3) Zápis kontrolního výboru č.1/2018 

4) Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v MŠ Česká 

5) Zpráva inventarizační komise za rok 2017 

6) Zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017 
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7) Odpisový plán obce Česká na rok 2018 

8) Rozpočtové opatření č. 1/2018  

9) Rozpočtové opatření č. 2/2018 

 

 

 

 

V České dne  2. dubna  2018 

 

 

 

 

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

 

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

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

Ing. Kamanová:…………………………………… 

 

P. Petlach:.………………………………………………… 


