Obec Blevice
Zastupitelstvo obce Blevice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice,
konaného dne 20. 12. 2017, od 18:00 hodin na obecním úřadě
č. 7/2017
Přítomni: Pavla Černá, Jiřina Návojová, Václav Krejžík, Klára Hanzlíková, David Kokoš,
Stefan Ivanov, František Strnadel
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 7 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 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 přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva:
I. Zahájení zastupitelstva obce

II. Program:
1.) Rozpočet 2018
2.) Příkazní smlouva – Obnova místní komunikace v obci Blevice
3.) Odměny zastupitelů
4.) Smlouva o poskytnutí sponzorského daru
5.) Dohody o provedení práce - volby
6.) Diskuse
III. Závěr
a dal o něm hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0

1

1.) Rozpočet 2018
Předsedající informoval všechny přítomné, že návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desku
dne 4. 12. 2017. Všichni zastupitelé měli možnost návrh rozpočtu předem prostudovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice schvaluje rozpočet na rok 2018 jako schodkový v paragrafovém
členění. Schodek rozpočtu bude pokrytý úsporami z minulých let.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 45 bylo schváleno

2.) Příkazní smlouva – Obnova místní komunikace v obci Blevice
Předsedající seznámil přítomné se zněním příkazní smlouvy – Obnova místní komunikace
v obci Blevice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice schvaluje znění příkazní smlouvy č. 2010201701 – Obnova
místní komunikace v obci Blevice.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 46 bylo schváleno

3.) Odměny zastupitelů
Předsedající informoval přítomné, že od 1. ledna 2018 dochází ke změně zákona č. 99/2017
Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony. Zásadně mění stávající právní úpravu právních poměrů a odměňování
členů zastupitelstev obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy
a městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a zavádí
do praxe nové koncepční řešení celé problematiky odměňování členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, včetně nové konstrukce a jiné diferenciace výše odměn. Zákon dále
ke dni své účinnosti zrušil stávající nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. V intencích nové právní úpravy
vláda stanovila nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, výši odměn za výkon jednotlivých funkcí členů zastupitelstev
územních samosprávných celků nově. Obec bude postupovat dle metodického doporučení
k činnosti územních samosprávních celků.
2

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí se souběhem více funkcí, za které bude poskytována
souhrnná odměna od 1. ledna 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 0 Proti: 7 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 47 nebylo schváleno

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny
za měsíc v následujících částkách od 1. ledna 2018 takto:
starosta:14.453,-Kč,
místostarosta: 13.008,-Kč,
předseda kontrolního výboru obce:2.190,- Kč,
předseda finančního výboru obce:2.190,- Kč,
předseda kulturního výboru obce:2.190,- Kč,
členové zastupitelstva bez dalších funkcí: 1.095,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 48 bylo schváleno

4.) Smlouva o poskytnutí sponzorského daru
Předsedající informoval přítomné, že Obec Blevice uzavřela Smlouvu o poskytnutí
sponzorského daru ve výši 20.000,-Kč od FILM KOLEKTIV s.r.o.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s přijmutím sponzorského daru ve výši 20.000,-Kč
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 49 bylo schváleno

5.) Dohody o provedení práce – volby

Předsedající informoval přítomné, že místostarostka obce a členka zastupitelstva budou
uzavírat dohodu o provedení práce – volby. Zastupitelstvo obce Blevice bere tuto skutečnost
na vědomí.
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6.) Diskuse
Pochvala – pěkný vánoční strom a osvětlené zábradlí v parku.
Bezpečné zajištění elektrického přívodu k vánočnímu stromu.
Zasedání bylo ukončeno předsedajícím v 18:55.
Zapisovatel: Pavla Černá
Zápis byl vyhotoven dne 27. prosince 2017.
Ověřovatelé:
František Strnadel

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

David Kokoš

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

Starosta obce:
Václav Krejžík

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

Vyvěšeno na úřední desku dne: 27. prosince 2017.

Sejmuto z úřední desky dne:
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