Obec Blevice
Zastupitelstvo obce Blevice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice,
konaného dne 14. 6. 2017, od 18:00 hodin na obecním úřadě
č. 3/2017
Přítomni: Pavla Černá, Jiřina Návojová, Václav Krejžík, David Kokoš, Klára Hanzlíková,
František Strnadel, Stefan Ivanov
Omluveni:
Neomluveni:
Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Blevice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:00 hodin starostou obce panem Václavem Krejžíkem (dále veden jako „předsedající“)
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Předsedající konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné dle § 92 odst. 3 zákona o obcích.
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Davida Kokoše a pana Františka Strnadela,
zapisovatelem paní Pavlu Černou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Předsedající dále konstatoval, že zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřovateli
ověřen bez výhrad, rovněž ostatní členové zastupitelstva k němu nevznesli žádných
připomínek. Zápis je zveřejněn na internetových stránkách obce a na úřední desce.
Předsedající požádal přítomné o rozšíření programu o tyto body:
- Schválení podání žádosti o dotaci – Snížení energetické náročnosti budovy OÚ v obci Blevice
- Schválení příkazní smlouvy k žádosti o dotaci - Snížení energetické náročnosti budovy OÚ
v obci Blevice
- Schválení znění veřejnoprávní smlouvy č.2/2017 – fotbalisté
- Záměr – prodej pozemku pod trafostanicí
Proti návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Předsedající přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva:

I. Zahájení zastupitelstva obce

II. Program:
1.) Schválení finančního daru od Agrobosu

2.) Schválení účetní závěrky za rok 2016
3.) Schválení závěrečného účtu za rok 2016
4.) Žádost o koupi pozemku p.č. 538 v k.ú. Blevice – Lesy ČR, s.p.
5.) Rozpočtového opatření č. 2
6.) Dodatek k nájemní smlouvě – Pohostinství U Primasů
7.) Zařazení kapličky (památka místního významu) do majetku
8.) Dořešení majetkoprávních vztahů-pozemek pod trafostanicí parc. č. 16/1-prodej/cena
9.) Diskuse
III. Závěr
a dal o něm hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0

1. Schválení finančního daru od Agrobosu
AGROBOS spol. s.r.o. Slatina č. 187 předala Obci Blevice finanční dar ve výši 2.000,-Kč.
Dárce si výslovně přeje, aby dar byl použit na kulturně sportovní akce v obci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s přijmutím finančního daru v hodnotě 2.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
18:07 dorazil na zasedání zastupitelstva zastupitel Ivanov Stefan

2. Schválení účetní závěrky za rok 2016
Členové Zastupitelstva obce Blevice vycházeli při schvalování účetní závěrky z účetních
výkazů sestavených k rozvahovému dni 31. 12. 2016 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha,
Inventarizační zpráva a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Blevice za rok
2016). Účetnictví za rok 2016 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situace obce. Výsledkem hospodaření za rok 2016 je zisk ve výši 866.360,71 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) účetní závěrku roku 2016 včetně výsledku hospodaření obce. Výsledkem
hospodaření obce za rok 2016 je zisk ve výši 866.360,71Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

3. Schválení závěrečného účtu za rok 2016
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice schvaluje výsledek hospodaření obce Blevice za rok 2016, jehož
zisk činí 866.360,71Kč a závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.
4. Žádost o koupi pozemku p.č. 538 v k.ú. Blevice – Lesy ČR, s.p.
Obec Blevice obdržela žádost o koupi pozemku p.č. 538 v k.ú. Blevice – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 3510 m2. Předmětná cesta prochází pozemky ve vlastnictví
státu s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p. a vyúsťuje na polní cestu, která se
napojuje na místní komunikaci Blevice – Zákolany.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s prodejem pozemku p.č. 538 v k.ú. Blevice – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 3510 m2.
Výsledek hlasování: Pro: 1 Proti: 6 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 16 nebylo schváleno

5. Rozpočtového opatření č. 2
Předsedající podrobně seznámil všechny přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 2.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno

6. Dodatek k nájemní smlouvě – Pohostinství U Primasů
Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2013 nájemní smlouvu jejíž předmětem je užívání budovy
č.p. 5 v obci Blevice (budova pohostinství). Smluvní strany dodatkem sjednávají prodloužení
doby nájmu, a to o 1 rok, tedy od 1. 7. 2017 do 1. 7. 2018.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě, jejíž předmětem
je užívání budovy č.p. 5 v obci Blevice.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 18 bylo schváleno
7. Zařazení kapličky (památka místního významu) do majetku
Z důvodu nedostatku podkladů potřebných pro zařazení kapličky (památky místního
významu) do majetku, se tento bod odkládá.

8. Dořešení majetkoprávních vztahů-pozemek pod trafostanicí parc. č. 16/1prodej/cena
Obec Blevice obdržela žádost o dořešení majetkoprávních vztahů k nemovitostem v souvislosti
s ukončení realizace stavby distribučních sítí. V rámci realizace projektu stavby „IE-126002569-Blevice, nový kNN, kVN a TS je vybudována stavba trafostanice na pozemku parc.
č. 16/1, k.ú. Blevice, jehož jsme vlastníkem. Veškeré náklady spojené s přípravou a realizací
případné kupní smlouvy se zavazuje nést kupující, tj. ČEZ Distribuce, a.s.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 16/1, na kterém se
nachází trafostanice včetně ochranného pásma o výměře 16 m2 v hodnotě 5.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 19 bylo schváleno

9. Diskuse
Oprava místní komunikace – 28. června se uskuteční výběrové řízení na opravu místní
komunikace (jedna ulice).

10. Schválení podání žádosti o dotaci – Snížení energetické náročnosti budovy OÚ
v obci Blevice
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s podáním žádosti o dotaci – Snížení energetické
náročnosti budovy OÚ v obci Blevice.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 20 bylo schváleno

11. Schválení příkazní smlouvy k žádosti o dotaci - Snížení energetické náročnosti
budovy OÚ v obci Blevice
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy k žádosti o dotaci –
Snížení energetické náročnosti budovy OÚ v obci Blevice.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 21 bylo schváleno

12. Schválení znění veřejnoprávní smlouvy č.2/2017 – fotbalisté
Na základě žádosti Tělovýchovné jednoty Sokol Blevice, z.s. poskytne Obec Blevice ze svého
rozpočtu příjemci příspěvek ve výši 30.000,- Kč na činnost a provoz Tělovýchovné jednoty
Sokol Blevice, z.s. Příspěvek bude převeden na účet TJ Sokol Blevice do 30. 6. 2017.
Příjemce se zavazuje sestavit přehled o čerpání poskytnutého příspěvku, který předloží obci
Blevice do 21. 12. 2017. Nevyužité finanční prostředky se příjemce zavazuje vrátit na účet
poskytovatele nejpozději do 31. 12. 2017.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace č. 2/2017
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 22 bylo schváleno

13. Záměr – prodej pozemku pod trafostanicí
V souladu s § 39 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 sb. oznamuje obec Blevice záměr prodat
část pozemku (16m2) parc. č. 16/1, k.ú. Blevice, na kterém byla vybudovaná trafostanice,
společnosti ČEZ Distribuce a.s. za cenu 5.000,-Kč (pět tisíc korun českých).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí se záměrem prodat část pozemku (16m2) parc. č. 16/1,
k.ú. Blevice, na kterém byla vybudovaná trafostanice, společnosti ČEZ Distribuce a.s. za cenu
5.000,-Kč (pět tisíc korun českých).

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 23 bylo schváleno

Zasedání bylo ukončeno předsedajícím v 18:35
Zapisovatel: Pavla Černá
Zápis byl vyhotoven 19. 6. 2017
Ověřovatelé:
David Kokoš

…..........................................dne....................................................

František Strnadel

…..........................................dne.....................................................

Starosta obce:
Václav Krejžík

…..........................................dne........................................................

Vyvěšeno na úřední desku dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

