Obec Blevice
Zastupitelstvo obce Blevice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice,
konaného dne 21. 2. 2018, od 18:00 hodin na obecním úřadě
č. 1/2018
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 paní Jiřina Návojová a Klára Hanzlíková,
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 tento bod:
- Traktor
- Koupě pozemku
Proti návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva:
I. Zahájení zastupitelstva obce
II. Program:
1.) Žádost o finanční podporu na Sportovní karneval TJ Sokola Blevice
2.) Žádost o finanční podporu na dětský karneval
3.) Rozpočtové opatření č. 1
4.) Dohoda o provedení práce – Blevický zpravodaj
5.) Diskuse
III. Závěr
a dal o něm hlasovat.
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Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0

1.) Žádost o finanční podporu na Sportovní karneval TJ Sokola Blevice

Dne 29. ledna obdržela obec žádost o finanční podporu Sportovního karnevalu TJ Sokola
Blevice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 3.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno

2.) Žádost o finanční podporu na dětský karneval
Obec Blevice obdržela žádost o finanční podporu Dětského karnevalu ve výši 5.000,-Kč.
Program bude použit na úhradu edukativního programu pro děti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 5.000,- na úhradu
edukativního programu pro děti.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

3.) Rozpočtové opatření č. 1
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č.1.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice schvaluje rozpočtové opatření č.1.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
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4.) Dohoda o provedení práce – Blevický zpravodaj
Předsedající informoval všechny přítomné o možnosti uzavřít dohodu o provedení práce –
Blevický zpravodaj. Obec by ráda zajistila pravidelnost vydávání Blevického zpravodaje
dvakrát ročně. Zastupitelstvo obce Blevice bere tuto skutečnost na vědomí.

5.) Diskuse
Žádost o předběžné projednání umístění přeložky kabelového vedení do obecní komunikace
pro RD č.p. 113 – Zastupitelstvo obce Blevice bere tuto skutečnost na vědomí. Předsedající
bude žadatele písemně informovat o podmínkách realizace.
Smlouva o zajištění spádové oblasti – MŠ a I. stupeň – obec Koleč. II. stupeň – obec
Brandýsek.
Topení – sál, zastupitelstvo řeší možnosti způsobu vytápění.

6.) Traktor
Zastupitelé opakovaně otevřeli téma zakoupení traktoru pro našeho provozního dělníka obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí se zakoupením traktoru pro provozního dělníka obce
Blevice.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 1 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

7.) Koupě pozemku
Předsedající informoval všechny přítomné, že od roku 2015 zastupitelstvo obce řeší problém
zatrubnění stoky na pozemku parc.č.286/3. Zastupitelstvo tento problém řešilo i na říjnové
pracovní schůzce a souhlasilo se zakoupením dvou podílů 5/16 a 3/16 pozemku parc.č.286/3.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí se zakoupením dvou podílů 5/16 a 3/16 pozemku
parc.č.286/3.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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Zasedání bylo ukončeno předsedajícím v 19:10.
Zapisovatel: Pavla Černá
Zápis byl vyhotoven dne 27. února 2018.
Ověřovatelé:
Jiřina Návojová

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

Klára Hanzlíková

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

Starosta obce:
Václav Krejžík

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

Vyvěšeno na úřední desku dne: 28. února 2018.

Sejmuto z úřední desky dne:
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