Obec Blevice
Zastupitelstvo obce Blevice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice,
konaného dne 27. 11. 2017, od 18:00 hodin na obecním úřadě
č. 6/2017
Přítomni: Pavla Černá, Jiřina Návojová, Václav Krejžík, Klára Hanzlíková, David Kokoš
Omluveni: Stefan Ivanov, František Strnadel
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 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné dle § 92 odst. 3 zákona o obcích.
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Jiřinu Návojovou a slečnu Kláru
Hanzlíkovou, 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:
- Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace – fotbalisté
Proti návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Předsedající přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva:
I. Zahájení zastupitelstva obce

II. Program:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Rozpočtové opatření č. 4
Směrnice č. 1/2017 Pravidla rozpočtového provizoria
Žádost o dlouhodobý pronájem pozemku č. 460/6
Žádost o koupi pozemku č. 126/14
Vyhlášení inventarizace majetku obce
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Kladnem
a obcí Blevice podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
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znění pozdějších předpisů (uveřejněné ve Věštníku Středočeského kraje pod č.
305/VS/2003) – zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
7.) Žádost o pokácení stromů u č. p. 79
8.) Žádost FO o příspěvek na podporu sportovních aktivit
9.) Vyhláška o místním poplatku ze psů
10.) Diskuse
III. Závěr
a dal o něm hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdrželi se 0

1.) Rozpočtové opatření č. 4
Předsedající seznámil všechny přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4 a zároveň souhlasí
s udělením kompetence starostovi obce ke schválení posledního rozpočtového opatření roku
2017 (rozpočtové opatření č. 5).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice schvaluje rozpočtové opatření č. 4 a zároveň souhlasí s udělením
kompetence starostovi obce ke schválení posledního rozpočtového opatření roku 2017
(rozpočtové opatření č. 5).
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 35 bylo schváleno

2.) Směrnice č. 1/2017 Pravidla rozpočtového provizoria
Předsedající informoval přítomné, že v průběhu rozpočtového procesu obce může dojít
k situaci, kdy před 1. lednem rozpočtového roku nebude schválen rozpočet obce. V takovém
případě se řídí rozpočtové hospodaření obce v době do schválení rozpočtu pravidly
rozpočtového provizoria.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice schvaluje Směrnici č. 1/2017 Pravidla rozpočtového provizoria.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 36 bylo schváleno
3.) Žádost o dlouhodobý pronájem pozemku č. 460/6
Dne 15. 11. 2017 obdržela Obec Blevice žádost o dlouhodobý pronájem pozemku č. 460/6
zapsané na LV 10001 v katastrálním území Blevice. Zastupitelstvo obce se domluvilo, že
žádná skutečnost nebrání pozemek pronajmout a usneslo se vydat Záměr na dlouhodobý
pronájem.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí se Záměrem dlouhodobě pronajmout pozemek č. 460/6
zapsané na LV 10001 v katastrálním území Blevice.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 37 bylo schváleno
4.) Žádost o koupi pozemku č. 126/14
Dne 23. 10. 2017 obec obdržela žádost o koupi pozemku katastrální číslo 126/14 o výměře
310 m2.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s pronájmem pozemku č. 126/14.
Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti: 1 Zdrželi se: 1
Usnesení č. 38 nebylo schváleno.

5.) Vyhlášení inventarizace majetku obce
Na základě § 29 a §30 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a v
souladu se Směrnicí č. 2/2012 k inventarizaci majetku a závazků ze dne 31. 10. 2012, je
vydáván plán inventur k provedení inventarizace majetku a závazků pro rok 2017. Pro řádné
provedení inventur, k řízení a kontrole inventarizačních prací byla jmenována inventarizační
komise:
Předseda IK: Klára Hanzlíková
Člen IK: Jiřina Návojová
Člen IK: František Strnadel

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s vyhlášením inventarizace a složením inventarizační
komise Předseda IK: Klára Hanzlíková, Člen IK: Jiřina Návojová, Člen IK: František Strnadel
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 39 bylo schváleno.

3

6.) Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem
Kladnem a obcí Blevice podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů (uveřejněné ve Věštníku Středočeského
kraje pod č. 305/VS/2003) – zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech
přestupků
Předsedající informoval přítomné o návrhu Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy. Změna
se týká zvýšení příspěvku ve výši 1000,-Kč za každý oznámený přestupek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice schvaluje dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené
mezi Statutárním městem Kladnem a obcí Blevice podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (uveřejněné ve Věštníku Středočeského
kraje pod č. 305/VS/2003) – zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 40 bylo schváleno.
7.) Žádost o pokácení stromů u č. p. 79
Předsedající informoval přítomné, že obec obdržela dne 29. 10. 2017 žádost o odstranění
dvou jehličnatých stromů u domu č.p. 79. Obec zajistila prohlídku stromů odbornou firmou,
která konstatovala, že je narušena celková statika.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s odstraněním dvou vzrostlých stromů.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 41 bylo schváleno.
8.) Žádost FO o příspěvek na podporu sportovních aktivit
Dne 20. 10. 2017 obec obdržela žádost FO (D.K.) o finanční příspěvek na nákup dresů na
sportovní aktivity futsalu v celkové hodnotě 13.182,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s finančním příspěvkem 13.182,-Kč na nákup dresů.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 42 bylo schváleno.
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9.) Vyhláška o místním poplatku ze psů
Na minulém zasedání konané dne 13. 9. 2017 zastupitelstvo obce schválilo znění vyhlášky o
místním poplatku ze psů (usnesení č. 30), protože bylo nutné upravit výši poplatku ze psů
(Čl.5 bod e,f), musí zastupitelstvo toto usnesení revokovat a nahradit jej novým.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice schvaluje znění Vyhlášky o místním poplatku ze psů.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 43 bylo schváleno.
Revokace usnesení č. 30 a nahrazení ho novým usnesením č. 43 bylo schváleno.
10.)Diskuse
-

-

-

-

Příspěvek na kouzelníka – obec přispěla finanční částkou v celkové hodnotě
7.000,-Kč na dětský Halloween.
Dodatek č. 22 (tříděný odpad). Předsedající informoval přítomné, že obec
uzavřela dodatek č. 22, kterým se mění dodatek č. 1 – 21 smlouvy o dílo č.
SO9R320027. Předmětem dodatku je změna ceny za sběr a svoz separovaných
složek komunálního odpadu (papír, plast a sklo).
Kaplička – obec získala dotaci na opravu místní kapličky.
Oprava rozhlasu – byla provedena kontrola místního rozhlasu. Veškeré závady
byly odstraněny.
Obecní úřad – zastupitelstvo na svém zasedání konané dne 14. 6. 2017 schválila
podání žádosti o dotaci – Snížení energetické náročnosti budovy OÚ v obci
Blevice usnesením č. 20. Žádost bude podána v termínu do 30. 11. 2017.
Rozsvěcení vánočního stromu – v neděli 3. 12. 2017 se uskuteční od 17:30 již
tradiční akce, kde vystoupí s krátkým programem místní děti. Občané mohou vidět
nové osvětlení, které bylo zakoupeno z rozpočtu obce.
Kontrola - dne 20. 11. 2017 proběhl audit hospodaření v naší obci. Nebyla zjištěna
žádná závada.
Víceúčelové hřiště – předsedající a zastupitel obce pan Kokoš oznámili
přítomným, že se ujímají zajištění projektové dokumentace na víceúčelové hřiště.

Dotaz – paní R.S. položila dotaz, jestli obec zajistí opravu komunikace před domem č.p. 68.
Předsedající sdělil přítomným, že je o problému informován a zajistí nápravu.
11.) Žádost - fotbalisté
Obec Blevice přijala žádost o finanční podporu místního oddílu TJ Sokol Blevice na činnost a
provoz. Zastupitelstvo se rozhodlo této žádosti vyhovět a přispět finanční částkou 30 000,-Kč
na činnost a provoz místnímu fotbalovému oddílu, ve které není zahrnuta finanční částka,
hrazená obcí, za spotřebu elektrické energie. Místní oddíl předloží obci vyúčtování minulé
dotace do 21. 12. 2017 dle uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
č.2/2017.
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Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s přispěním finanční částky 30 000,-Kč místnímu
fotbalovému klubu TJ Sokol Blevice na provoz a činnost.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 44 bylo schváleno.

Zasedání bylo ukončeno předsedajícím v 18:45
Zapisovatel: Pavla Černá
Zápis byl vyhotoven 5. 12. 2017
Ověřovatelé:
Klára Hanzlíková

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

Jiřina Návojová

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

Starosta obce:
Václav Krejžík

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

Vyvěšeno na úřední desku dne: 6. 12. 2017

Sejmuto z úřední desky dne:
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