Obec Blevice
Zastupitelstvo obce Blevice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice,
konaného dne 13. 9. 2017, od 18:00 hodin na obecním úřadě
č. 5/2017
Přítomni: Pavla Černá, Jiřina Návojová, Václav Krejžík, Klára Hanzlíková, František Strnadel,
David Kokoš, 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 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 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:
- Žádost o proplacení odměn na rybářské závody
- Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 537/1 o výměře cca 4m2
- Babybox
- Kauza Energie pod kontrolou a Energie Pro
Proti návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Předsedající přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva:

I. Zahájení zastupitelstva obce

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

Schválení smlouvy – rekonstrukce místní komunikace – Větev 6C
Schválení smlouvy o spolupráci mezi obcemi – vzdělávání zaměstnanců
Žádost o opravu obecní komunikace
Rozpočtové opatření č. 3
Výběr firmy na napojení dešťových svodů – rekonstrukce místní komunikace – Větev
6C
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6.) Schválení smlouvy – napojení dešťových svodů
7.) Vyhláška o místním poplatku ze psů
8.) Diskuse
III. Závěr
a dal o něm hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0

1.) Schválení smlouvy – rekonstrukce místní komunikace – Větev 6C
Předsedající seznámil všechny přítomné se zněním smlouvy o dílo, jejíž předmětem je oprava
krytu komunikace – Větve 6C v Blevicích k.ú, Blevice na parc. č. 16/1.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo č. SODZ/30/2017/PKB
mezi Obcí Blevice a zhotovitelem – POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., jejíž
předmětem je oprava krytu komunikace – Větev 6C v Blevicích k.ú. Blevice na parc. č. 16/1.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 25 bylo schváleno

2.) Schválení smlouvy o spolupráci mezi obcemi – vzdělávání zaměstnanců
Předsedající informoval všechny přítomné, že se naše obec zapojí do projektu z 33. výzvy
Operačního programu Zaměstnanost týkající se zajištění odborného vzdělávání pracovníků
Magistrátu města Kladna, pracovníků vybraných městských a obecních úřadů ve správním
obvodu obce s rozšířenou působností Kladno a volených zástupců těchto územně
samosprávných celků. Předmětem smlouvy je zajištění odborného vzdělávání. Smlouva se
uzavírá na dobu určitou, tj. do konce realizace projektu. Realizace projektu je stanovena do
31. 12. 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice
vzdělávání zaměstnanců

souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi obcemi –

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 26 bylo schváleno

3.) Žádost o opravu obecní komunikace
Dne 14. 8. 2017 obdržela obec žádost o opravu obecní komunikace parc. č. 537/1 před
stavebními parcelami 128/45 a 112. Neboť před jmenovanými parcelami se hromadí dešťová
voda v prohlubních a je rozstřikována projíždějícími vozidly na stavby umístěné v blízkosti
komunikace.
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O opravu dané komunikace, ale na jiném místě, již zastupitelstvo jednalo.
Předsedající navrhl udělat místní šetření a postupně začít daná místa opravovat. Obec se
pokusí zažádat o další dotaci na opravu místní komunikace v havarijním stavu.

4.) Rozpočtové opatření č. 3
Předsedající podrobně seznámil všechny přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 3.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 27 bylo schváleno

5.) Výběr firmy na napojení dešťových svodů – rekonstrukce místní komunikace –
Větev 6C
Obec poptala tři firmy na napojení dešťových svodů. Vybrala nejlevnější variantu 126. 855,včetně DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s výběrem firmy Petr Gabčo IČ 75208032 na napojení
dešťových svodů – rekonstrukce místní komunikace.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 28 bylo schváleno

6.) Schválení smlouvy – napojení dešťových svodů
Předsedající seznámil přítomné se zněním smlouvy o dílo, jejíž předmětem je zhotovení
odvodnění a napojení svodů okapů z nemovitostí nacházejících se v bezprostřední blízkosti
místní komunikace na pozemku p.č. 16/1 v k.ú. Blevice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi Obcí Blevice a firmou
Petr Gabčo, IČ 75208032, jejíž předmětem je zhotovení odvodnění a napojení svodů okapů
z nemovitostí nacházejících se v bezprostřední blízkosti místní komunikace na pozemku p.č.
16/1 v k.ú. Blevice.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 29 bylo schváleno
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7.) Vyhláška o místním poplatku ze psů
Všichni zastupitelé měli možnost se předem seznámit se zněním vyhlášky o místním poplatku
ze psů. Na pracovní schůzce konané dne 12. 7. 2017 se zastupitelstvo dohodlo na výši
poplatku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí se zněním Vyhlášky o místním poplatku ze psů.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 30 bylo schváleno

8.) Diskuse
Nebezpečný odpad a pneumatiky – 4. 11. 2017 od 14.30 do 15.30
Žádost o pokácení stromu na obecním pozemku – zastupitelstvo požádá navrhovatelku o
upřesnění důvodu pokácení vzrostlého stromu.
Rybník – v tuto chvíli je nutné upřesnění projektu. Dalším krokem bude požádat o stavební
povolení.
Místní rozhlas – na základě žádosti nefunkčnosti rozhlasu u č.p. 64 se obec pokusí zajistit
jeho opravu.
Víceúčelové hřiště – zastupitelstvo navrhuje v roce 2018 začít realizovat 1. fázi budování
víceúčelového hřiště.
Internetová televize – předsedající informoval přítomné o filmovém natáčení pro internetovou
televizi v naší obci. Zastupitelstvo nemá námitek proti filmovému natáčení.

9.) Žádost o proplacení odměn na rybářské závody
Dne 16. 9. se uskuteční rybářské závody v různých kategoriích. Pořadatel požádal o finanční
částku 5.123,- na odměny pro účastníky závodů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s poskytnutím finanční částky 5.123,- na odměny –
rybářské závody.
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Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 31 bylo schváleno
10.)Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 537/1 o výměře cca 4m2
Dne 11.9.2017 obec přijala žádost o odkoupení části pozemku p.č. 135/6 k.ú. o výměře cca
4m2. Jedná se o část pozemku vedle p.č. 135/6, na němž se v danou chvíli staví rodinný dům.
Navrhovatelka žádá o odkoupení, aby dosáhla pravidelného tvaru pozemku a mohla oplocení
postavit v pravém úhlu. Navrhovatelka by všechny náklady spojené s prodejem uhradila.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 537/1 o výměře cca
4m2.

Výsledek hlasování: Pro 3: Proti: 1 Zdrželi se: 3
Usnesení č. 32 nebylo schváleno

11.) Babybox
Předsedající informoval všechny přítomné, že obec obdržela žádost o poskytnutí finanční
dotace na zřízení nového babyboxu v Berouně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s poskytnutím finanční částky 3.000,- na zřízení nového
babyboxu.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 33 bylo schváleno

12.) Kauza Energie pod kontrolou a Energie Pro
Předsedající informoval přítomné o „kauze Energie po kontrolou a Energie Pro“ v souvislosti
s přihlášenými pohledávkami do insolvenčního řízení. Naše obec má možnost se přihlásit do
trestního řízení jako osoby poškozené.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí, aby se obec Blevice zapojila do trestního řízení jako
osoby poškozené.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 34 bylo schváleno

Zasedání bylo ukončeno předsedajícím v 19.36
Zapisovatel: Pavla Černá
Zápis byl vyhotoven 20. 9. 2017
Ověřovatelé:
František Strnadel

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

David Kokoš

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

Starosta obce:
Václav Krejžík

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

Vyvěšeno na úřední desku dne: 20. 9. 2017

Sejmuto z úřední desky dne:
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