Obec Blevice
Zastupitelstvo obce Blevice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice,
konaného dne 25. 4. 2018, od 18:00 hodin na obecním úřadě
č. 2/2018
Přítomni: Pavla Černá, Jiřina Návojová, Klára Hanzlíková, David Kokoš, Stefan Ivanov
Omluveni: František Strnadel, Václav Krejžík
Neomluveni:
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Blevice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:00 hodin místostarostkou obce paní Pavlou Černou (dále veden jako „předsedající“).
Předsedající konstatovala, že zasedání bylo svoláno řádně v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Předsedající konstatovala, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné dle § 92 odst. 3 zákona o obcích.
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana Stefana Ivanova a Davida Kokoše,
zapisovatelem slečnu Kláru Hanzlíkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Předsedající dále konstatovala, 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 přednesla návrh programu zasedání zastupitelstva:
I. Zahájení zastupitelstva obce
II. Program:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

Schválení smlouvy o dílo – oprava kaple
Finanční příspěvek – Hry bez hranic
Schválení neinvestiční dotace - veřejnoprávní smlouva (kulturní akce)
Schválení koupě pozemků
Rozpočtové opatření č. 2
Geometrický plán stodola
Osvětlení kaple
Smlouva o spádovosti škol
Diskuse
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III. Závěr
a dala o něm hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdrželi se 0
1.) Schválení smlouvy o dílo – oprava kaple
Dne 3. 4. 2018 proběhlo výběrové řízení na opravu naší kaple. Obec obdržela pouze jednu
nabídku, která splnila všechny podmínky výběrového řízení.
Zastupitel obce pan D. K. vznesl návrh na zavedení elektrické přípojky do kapličky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice schvaluje znění smlouvy o dílo č. 1/2018 – Oprava kapličky
v obci Blevice. Realizace je plánovaná na polovinu května.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

2.) Finanční příspěvek – Hry bez hranic
Dne 16. 6. 2018 se uskuteční již 3. ročník Her bez hranic. Letošním pořadatelem je obec
Koleč. Příspěvek zúčastněných obcí je ve stejné výši jako v předchozích letech.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice schvaluje výši příspěvku 5.000,- na pořádání akce
Hry bez hranic.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
3.) Schválení neinvestiční dotace - veřejnoprávní smlouva (kulturní akce)
Dne 23. 3. 2018 obdržela obec žádost o neinvestiční dotaci na kulturní akce pořádané
fyzickou osobou v celkové výši 30.000,-Kč. V únoru byl poskytnut příspěvek v celkové
finanční hodnotě 5.000,-Kč. Z tohoto důvodu bude celková částka pro letošní rok ponížena.
S odkazem na znění veřejnoprávní smlouvy se příjemce zavazuje sestavit a předložit přehled
o čerpání poskytnutého příspěvku včetně kopií dokladů.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve
výši 25.000,-Kč
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
4.) Schválení koupě pozemků
Předsedající informovala všechny přítomné, že od roku 2015 zastupitelstvo obce řeší problém
zatrubnění stoky na pozemku parcely č. 286/3. Na minulém zasedání obce konané
dne 21. 2. 2018 souhlasilo se zakoupením dvou podílů 5/16 a 3/16 pozemku parcely č. 286/3.
V současnosti obec vlastní pouze ½ daného pozemku a je potřeba odkoupit od dvou majitelů
druhou polovinu (1/4 – majitel M. M. a ¼ - majitelka M. P.) Finanční částka za ¼ pozemku je
1.738,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí se zakoupením první 1/4 pozemku parcely č. 286/3
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí se zakoupením druhé 1/4 pozemku parcely č. 286/3
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

5.) Rozpočtové opatření č. 2
Předsedající požádala asistentku obce, aby přítomné seznámila s rozpočtovým opatřením č. 2.
Následně paní asistentka podrobně seznámila přítomné se změnami v rozpočtu. Uvedla
důvody přesunů a změn jednotlivých položek v rozpočtu v souvislosti s rozpočtovým
opatřením č. 2.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

6.) Geometrický plán stodola
Předsedající informovala přítomné o problému se stodolou, která stojí na pozemku p.č. 4,
která oficiálně neexistuje. Obec nechá vyhotovit geometrický plán stodoly a následně nechá
stodolu zapsat do katastru nemovitostí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s vyhotovením geometrického plánu stodoly stojící na
pozemku p.č. 4.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

7.) Osvětlení kaple
Na pracovní schůzce konané dne 4. 4. 2018 se zastupitelstvo domluvilo, že nechá kapličku
trvale osvětlit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s trvalým osvětlením kapličky.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

8.) Smlouva o spádovosti škol
Z důvodu nutnosti obce zajistit místa v MŠ a ZŠ pro žáky s trvalým pobytem, obec vyjednala
smlouvu o spádovosti škol.
MŠ Koleč a 1. stupeň ZŠ Koleč – částka 3.000,- na žáka za kalendářní rok od 1. 9. 2018, nebo
poměrnou částkou 300,- Kč za měsíc. ZŠ Brandýsek – 2. stupeň ZŠ – částka nebyla
stanovena.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s uzavřením smlouvy o spádovosti škol s obcí Koleč –
MŠ a 1. stupeň ZŠ.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s uzavřením smlouvy o spádovosti škol s obcí Brandýsek
– 2. stupeň ZŠ.
Výsledek hlasování: Pro: 1 Proti: 1 Zdrželi se: 3
Usnesení č. 15 nebylo schváleno

9.) Diskuse
9.1) Koupě obecního traktoru
Obec podnikla kroky k zajištění traktoru. Předsedající seznámila přítomné s problémem
zakoupení malotraktoru s datem výroby před rokem 2000. U těchto malotraktorů je potřeba
mít schválenou výjimku, aby mohly jezdit na veřejných komunikacích, protože nemají
potřebnou dokumentaci. Zastupitelé otevřeli diskusi o možnosti zakoupit nový malotraktor.
Pan M.K. vznesl dotaz, zda by bylo možné kopit nový traktor na splátky.

9.2) Máje
Předsedající informovala o účasti tanečního souboru „Čtyřlístek“ na Májích, konaných dne
26. 5. 2018. Cena za vystoupení je 6.000,- Kč. K. H. informovala o průběhu nácviku besedy
dětí a dospělých v krojích, které vede paní L. H. Pan M .K. projevil zájem o došití dalších
krojů pro děti. Bohužel nebyly využity všechny kroje, které jsou k dispozici, a proto se
nebudou nové přidělávat, i když v některých velikostních kategoriích by bylo potřeba tento
rok krojů více. Obec se pokusí v dalších letech zapojit více dětí.

9.3) Nebezpečný odpad
Předsedající informovala o termínu velkoobjemového odpadu v termínu 19.-20. 5. 2018
a nebezpečného odpadu dne 19. 5. 2018 na místě obvyklém.
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9.4) Získání dotace na zateplení OÚ
Předsedající oznámila, že obec získala dotaci na zateplení a rekonstrukci obecního úřadu.
Nutnost rekonstrukce OU vyplívá i z výsledků nejnovějších revizních posudků plynu a
elektriky.
9.5) Navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad
Předsedající připomněla příslib navýšení kontejnerů na plast a papír na novém místě, kde
doposud nebylo možné kontejnery umístit z důvodu realizace nové silnice. Zastupitel D. K.
vznesl námitku, že není nutné počty kontejnerů navýšit, ale opětovně upozornit obyvatele na
pravidla třídění odpadu – v minulosti tak bylo učiněno v obecním zpravodaji.
9.6) Žádost o pronájem pozemku
Na základě žádosti pana J. K. o pronájem obecního pozemku, vedeného jako les, obec zjišťuje
běžnou cenu pronájmu pozemku v místě a vyčíslí návrh na výši pronájmu.
9.7) Rybník
V současné době nelze čerpat dotaci na práce spojené s odbahněním rybníka. Pokus o
opětovné získání dotace obec učiní co nejdříve po vypsání nového dotačního titulu.
9.8) GDPR
Předsedající informovala přítomné o nutnosti opatření GDPR platného od 25. 5. 2018 týkající
se ochrany osobních údajů. Stanovení pověřence, který vyhotoví analýzu dat, vyřizuje starosta
obce a poté budou opatření realizována.
9.9) Návštěva Národního Divadla
Asistentka obce paní B. R. informovala přítomné o plánované návštěvě představení „Pýcha a
předsudek“ v ND. Všechny lístky jsou již prodány a je zapsáno i několik náhradníku.
Zaměstnance OU velmi těší zájem občanů.
9.10) Oprava střechy kabin
Předsedající informovala přítomné, že se osobně spojí s rodiči dětí, které minulý týden
vylezly na střechu fotbalových kabin. Požádá je, aby poučili své děti o bezpečnosti a možných
následcích, pokud by úmyslně ničily cizí majetek. O totéž zároveň prosí i rodiče ostatních
dětí, které v minulosti na střechu také lezly. Opravu střechy zajistí rodiče dětí.
9.11) Hromadné rozesílání SMS zpráv pro občany
Zastupitel obce pan D. K. vznesl dotaz, jestli je možné zajistit hromadné rozesílání SMS
s informacemi o aktuálním dětí v obci – tzv. infokanál pro občany. Předsedající informovala
přítomné, že možnost realizace je podmíněna souladem s GDPR.
9.12) Sezení před místním pohostinstvím
Zastupitel obce D. K. otevřel diskuzi na téma posezení před pohostinstvím „U Primasů“ a
přednesl několik návrhů možnosti výstavby pergoly s posezením a úpravou povrchu. Obec
projedná podrobněji návrhy na pracovní schůzi zastupitelstva a zváží možnost realizace.
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Předsedající informovala přítomné, že minulý rok podala žádost o dotaci, kterou obec bohužel
nezískala. Cena za obnovu průčelí fasády a vybudování posezení byla 440.343,-Kč.
K diskuzi přispěl i pan M. K. s požadavkem na přechod či zpomalovací prvky v blízkosti
návsi a pohostinství. Předsedající uvedla, že již byly podniknuty kroky k zajištění větší
bezpečnosti, ale obec čeká na vyjádření úřadu.
9.13) Obecní sál
Pan M. K. otevřel diskuzi na téma větrání a vytápění obecního sálu. Předsedající předala
slovo zastupiteli panu D. K., který zjišťoval možnosti vytápění sálu – čeká se na cenové
nabídky a návrhy na možnosti vytápění.

Zasedání bylo ukončeno předsedající v 19:22 hod.
Zapisovatel: Klára Hanzlíková
Zápis byl vyhotoven dne 3. 5. 2018
Ověřovatelé:
Stefan Ivanov ….......................................... dne ....................................................
David Kokoš ….......................................... dne ....................................................

Místostarostka obce:
Mgr. Pavla Černá
….......................................... dne ....................................................

Vyvěšeno na úřední desku dne:

Sejmuto z úřední desky dne:
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