Obec Blevice
Zastupitelstvo obce Blevice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice,
konaného dne 27. 6. 2018, od 18:00 hodin na obecním úřadě
č. 3/2018
Přítomni: Václav Krežík, Pavla Černá, Jiřina Návojová, František Strnadel, David Kokoš,
Stefan Ivanov
Omluveni: Klára Hanzlíková
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 6 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 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:
- Spádovost škol
- Pergola
- Zatrubnění stoky
Proti návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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Předsedající přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva:
I. Zahájení zastupitelstva obce
II. Program:
1.) Závěrečný účet obce Blevice za rok 2017
2.) Účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2017
3.) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Blevice na následující volební období
(2018 – 2022)
4.) Žádost o neinvestiční dotaci – přemyslovské střední Čechy o.p.s.
5.) Schválení finančního daru – darovací smlouva – Agrobos spol. s.r.o.
6.) Záměr – prodloužení nájemní smlouvy - pohostinství
7.) Diskuse
III. Závěr
a dal o něm hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0
1. Závěrečný účet obce Blevice za rok 2017
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice schvaluje závěrečný účet obce Blevice za rok 2017 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
2. Účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2017
Členové Zastupitelstva obce Blevice vycházeli při schvalování účetní závěrky z účetních
výkazů sestavených k rozvahovému dni 31. 12. 2017 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha,
Inventarizační zpráva a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Blevice za rok
2017). Účetnictví za rok 2017 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situace obce. Výsledkem hospodaření za rok 2017 je zisk ve výši 1.237.802,33 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) účetní závěrku roku 2017 včetně výsledku hospodaření obce.
Výsledkem hospodaření obce za rok 2017 je zisk ve výši 1.237.802,33 Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
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3. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Blevice na následující volební období
(2018 – 2022)
V souvislosti s přípravou voleb do zastupitelstev obcí, které se budou konat na podzim tohoto
roku se podle § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) stanovuje počet 7 členů
zastupitelstva obce na volební období 2018 – 2022. Zastupitelstvo obce přihlíží zejména
k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce stanovuje podle § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
počet 7 členů zastupitelstva obce na volební období 2018 -2022.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 18 bylo schváleno.

4. Žádost o neinvestiční dotaci – přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí se schválením neinvestiční dotace pro MAS Přemyslovské Střední Čechy o.p.s. ve výši 5,-Kč za jednoho trvale hlášeného obyvatele v obci
Blevice.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
5. Schválení finančního daru – darovací smlouva – Agrobos spol. s.r.o.
AGROBOS spol. s.r.o. Slatina č. 187 předala Obci Blevice finanční dar ve výši 2.000,-Kč.
Dárce si výslovně přeje, aby dar byl použit na kulturně sportovní akce v obci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s přijmutím finančního daru v hodnotě 2.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 20 bylo schváleno.

6. Záměr – prodloužení nájemní smlouvy – pohostinství
Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2013 nájemní smlouvu jejíž předmětem je užívání budovy
č.p. 5 v obci Blevice (budova pohostinství). Smluvní strany dodatkem sjednávají prodloužení
doby nájmu, a to o 1 rok, tedy od 1. 7. 2018 do 1. 7. 2019.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě, jejíž
předmětem je užívání budovy č.p. 5 v obci Blevice.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
7. Diskuse
Rybník – doposud nebyl vypsán žádný dotační titul, do kterého by se obec mohla přihlásit,
aby realizovala opravu a odbahnění rybníka.
Výběrové řízení - 10. 7. 2018 v 10:00 hod bude probíhat výběrové řízení na opravu další
části místní komunikace.
Veřejné zasedání – 18. 7. 2018 od 18:00 hod bude veřejné zasedání z důvodu schválení
vybrané firmy, která bude realizovat opravu místní komunikace.
Kaplička – realizace opravy a osvětlení nadále probíhá.
č.p. 20 – předsedající sdělil přítomným, že byla podepsaná smlouva se společností ČEZ
Distribuce, a.s. na přeložku elektrického vedení a zaplacena záloha na realizaci ve výši
81.567,-Kč.
Traktor- zastupitelstvo se dohodlo, že provede poptávku trhu na nový malotraktor
s přívěsem.
Místní komunikace – byl vznesen dotaz, jestli je možné zadělat velké díry, které jsou na
našich místních komunikacích. Předsedající požádal provozního zaměstnance o zadělání
velkých děr. Zastupitelstvo se opět pokusí využít možnosti podat dotaci na opravu další části
místní komunikace.
8. Spádovost škol
Z důvodu nutnosti obce zajistit místa v MŠ a ZŠ pro žáky s trvalým pobytem, obec vyjednala
smlouvu o spádovosti škol. Spádovost škol bude na bodu programu v září 2018.

9. Pergola
Na pracovní schůzce konané dne 6. 6. 2018 se zastupitelstvo dohodlo, že by rádo realizovalo
výstavbu pergoly před místním pohostinstvím včetně obnovy přední strany pohostinství. Na
prvním místě je důležité zajistit veškeré podklady, aby mohlo být realizované výběrové řízení.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí se zadáním projektu na realizaci pergoly před místním
pohostinstvím.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
10. Zatrubnění stoky
Obec odkoupila všechny pozemky, na kterých chce realizovat zatrubnění stoky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí se zadáním projektu na realizaci zatrubnění stoky.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 23 bylo schváleno.

Zasedání bylo ukončeno předsedajícím v 18:48 hod.
Zapisovatel: Pavla Černá
Zápis byl vyhotoven dne 2. července 2018
Ověřovatelé:
Jiřina Návojová

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

František Strnadel

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

Starosta obce:
Václav Krejžík

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

Vyvěšeno na úřední desku dne:

Sejmuto z úřední desky dne:
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