Obec Blevice
Zastupitelstvo obce Blevice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice,
konaného dne 14. 11. 2018, od 18:00 hodin na obecním úřadě
č. 7/2018
Přítomni: František Strnadel, Mgr. Pavla Černá, Ing. Miroslav Kučera Ph.D., Ing. Michal
Hons, Mgr. Otto Bernášek, David Kokoš
Omluveni: Libor Datel
Neomluveni:
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Blevice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:00 hodin starostkou obce paní Pavlou Černou (dále vedena 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 6 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 Mgr. Ottu Bernáška a pana Ing. Michala
Honse, zapisovatelem pana Františka Strnadela. 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.)

Vyhlášení inventarizace
Vyhláška – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Vyhláška – o poplatku za komunální odpad
Dotace – OÚ
Traktor – výběrové řízení
Diskuse
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III. Závěr
a dala o něm hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0
1. Vyhlášení inventarizace
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 2018. Pro řádné
provedení inventur, k řízení a kontrole inventarizačních prací byla jmenována inventarizační
komise:
Předseda IK: František Strnadel
Člen IK: Libor Datel
Člen IK: David Kokoš

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s vyhlášením inventarizace a složením inventarizační
komise Předseda IK: František Strnadel, Člen IK: Libor Datel, Člen IK: David Kokoš
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 54 bylo schváleno.
2. Vyhláška – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obec Blevice vypracovala Vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
kterou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství. Tato vyhláška začne platit od
1. ledna 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice vydává Obecně závaznou Vyhlášku obce č. 1/2018 podle ust.§ 84
odst. 2 písm. h.) zákona o obcích.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 55 bylo schváleno.

2

3. Vyhláška – o poplatku za komunální odpad
Obec Blevice ze zákona musela vytvořit a provozovat systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a umožnila všem
obyvatelům v naší obci jej využívat. Tímto systémem také vytvořila podmínky pro legální
nakládání s komunálním odpadem na území naší obce, ale doposud nevydala řádnou platnou
vyhlášku, která by stanovila jasně daná pravidla. Doposud bylo rozhodnutí na každém
obyvateli, jakou formu poplatku bude volit.
V § 17a odst. 2 zákona o odpadech je psáno, že poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž
činnosti vzniká komunální odpad a plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde tento odpad
vzniká. Obec doposud nevybírala poplatek za každou fyzickou osobu, ale za číslo popisné
nebo evidenční.
V návrhu této vyhlášky obec nezavedla poplatek za fyzickou osobu a ani nevyužila maximální
možné ceny, kterou by mohla od občanů vybírat. V návrhu vyhlášky je stanovena částka 60,Kč za jeden vývoz (jednorázová známka). Více jak 8 let nedošlo k žádnému navýšení,
přestože se náklady pro obec zvýšily. Vyhláška také upravuje povinnost zakoupit známku
s frekvencí svozu. Každá známka s frekvencí svozu má od obce poskytnutou slevu – týdenní
25%, 1x14 dni 20% a měsíční 15%. V roce 2017 obec doplatila 99.625,- Kč na odpady ze
svého rozpočtu.
Obec očekává od tohoto systému, že někteří naši spoluobčané přestanou odpad pálit. Navíc
spousta občanů se naučila odpady třídit, což dokazuje nutnost navýšení počtu kontejnerů na
tříděný odpad. Je ale ještě potřeba opakovaně zdůrazňovat, aby např. plastové lahve byly
sešlapávány, aby se jich do kontejneru vešlo co nejvíce. Doposud společnost, která zajišťuje
odvoz, nepřistoupila ke krokům, že popelnici nevyveze, protože je tam odpad, který tam
nepatří. Pokud si ale někteří občané vyloží povinnost platit známku s frekvencí vývozu tak, že
přestanou třídit, může se stát, že jejich komunální odpad vyvezen nebude.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice vydává Obecně závaznou Vyhlášku obce č. 2/2018 podle ust.§ 84
odst. 2 písm. h.) zákona o obcích.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 1 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 56 bylo schváleno.

4. Dotace – OÚ
Zastupitelstvo dne 14. 6. 2017 schválila podání žádosti o dotaci – Snížení energetické
náročnosti budovy OÚ v Obci Blevice. Na základě prostudování projektu členy z řad nových
zastupitelů, se zastupitelstvo rozhodlo odstoupit od dotačního titulu a nechat projekt
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dopracovat, neboť nesplňuje všechny podmínky řádné realizace. V současném stavu projektu
je řešeno převážně jen zateplení budovy, výměna oken a dveří, částečně vytápění.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice odstupuje od dotačního titulu snížení energetické náročnosti
budovy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 57 bylo schváleno.

5. Traktor – výběrové řízení
Minulé zastupitelstvo schválilo zakoupení malotraktoru. Je potřeba dořešit vyhlášení
výběrového řízení. Každý ze zastupitelů obdržel veškeré podklady a měl možnost se vyjádřit.
6. Diskuse
Vítání občánků – příprava sálu je přesunuta na čtvrtek 15. 11. 2018.
Rozsvěcení vánočního stromu – 2. 12. 2018 od 17:00 hodin.
Rybník – pro získání stavebního povolení je potřeba zajistit ještě jeden dokument
z odboru životního prostředí.
Pracovní schůzka zastupitelstva je přesunuta na pondělí 3. 12. 2018
Vánoční tvoření – 28. 11. 2018 od 17:00 hod
Mobilní rozhlas – v jednání
Dotace – oprava další části komunikace – v jednání
Silnice – zastupitel vznesl dotaz, jestli je možné podat žádost na opravu silnice z Blevic
směrem na Koleč. Tato žádost bude vypracována.
Stromy – u rybníka – v jednání
Zatrubnění stoky – v jednání
Žádost – z řad přítomných byl vznesen dotaz, jestli je možné zažádat Zákolany o opravu
silnice mezi naší a jejich obcí. Obec žádost připraví.
Sál – z řad přítomných byl vznesen dotaz, jestli se může sál využívat i pro účely sportu.
Zastupitelstvo vše projedná na pracovní schůzce a bude občany informovat.
Víceúčelové hřiště – proběhne zpracování studie.
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Zasedání bylo ukončeno předsedající v 19.15 hod.

Zapisovatel: František Strnadel
Zápis byl vyhotoven dne:19. 11. 2018
Ověřovatelé:
Ing. Michal Hons

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

Mgr. Otto Bernášek

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

Starostka obce:
Mgr. Pavla Černá

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

Vyvěšeno na úřední desku dne:

Sejmuto z úřední desky dne:
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