Obec Blevice
Zastupitelstvo obce Blevice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice,
konaného dne 20. 2. 2019, od 18:00 hodin na obecním úřadě
č. 1/2019
Přítomni: František Strnadel, Mgr. Pavla Černá, Ing. Miroslav Kučera Ph.D., Mgr. Otto
Bernášek, Libor Datel, Ing. Michal Hons, David Kokoš
Omluveni:
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 7 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 Michala Honse a pana Ottu Bernáška,
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 požádala přítomné o rozšíření programu o tento bod:
- žádost o finanční příspěvek na dětský karneval
Proti návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající přednesla návrh programu zasedání zastupitelstva:
I. Zahájení zastupitelstva obce
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II. Program:

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Rozpočtové opatření č. 1
Žádost o finanční podporu místního oddílu TJ Sokol Blevice
Převod nedokončeného majetku k užívání – č. p. 5
Strategický plán obce Blevice
Parkovací místo v obci Holubice
Diskuse

III. Závěr
a dala o něm hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0
1.) Rozpočtové opatření č. 1
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice schvaluje rozpočtové opatření č. 1
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2.) Žádost o finanční podporu místního oddílu TJ Sokol Blevice
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice schvaluje finanční podporu místního oddílu TJ Blevice na
pořádání kulturní akce.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

3.) Převod nedokončeného majetku k užívání – č. p. 5
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s převodem nedokončeného majetku z účtu SU 042, AU
0031 ve výši 1.262.569,20 Kč k užívání.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
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4.) Strategický plán obce Blevice
Předsedající seznámila přítomné se strategickým plánem obce z roku 2012 a navrhla
zastupitelstvu, aby byla provedena aktualizace.
5.) Parkovací místo v obci Holubice
Předsedající informovala přítomné o možnosti zaplatit občanům Blevic jedno parkovací místo
v obci Holubice na rok 2019. Zastupitelstvo se dohodlo tento bod odložit na příští zasedání
zastupitelstva.

6.) Diskuse
-

Žádost (oprava silnice) – na dotaz občanů, jestli bude obec dále pokračovat v opravách
místních komunikací, předsedající sdělila, že byla podána žádost o dotaci na další
komunikaci.

-

Vyhláška o odpadech – jeden z občanů vyjádřil nesouhlas s platnou Vyhláškou –
poplatek za komunální odpad, myslí si, že není férová ke všem občanům a navrhuje
raději rozpočítat odpad na každého občana jako spravedlnější variantu. Předsedající
sdělila přítomným, že tato navrhovaná varianta by podstatně navýšila rozpočet
domácnosti a vychází přibližně 900,- Kč na každou osobu. Současná platná vyhláška
zajišťuje povinnost zakoupení pravidelného svozu pro každého majitele nemovitosti.
Na dotaz občana, jak zajistí, aby všichni zaplatili poplatek za pravidelný vývoz
komunálního odpadu, předsedající odpověděla, že každý občan, který si pravidelný
svoz nezakoupí do požadovaného termínu, bude písemně vyzván k úhradě a pokud tak
neučiní, bude muset věc podstoupit Magistrátu města Kladna, který s občanem zahájí
správní řízení. Nová vyhláška byla nutností, především z důvodu nové legislativy.
Zastupitelstvo také nechtělo využít možnosti rozpočítat veškeré náklady v plné výši za
odpad, který občané Blevic za kalendářní rok vyprodukují. Zastupitelé jsou si také
vědomi, že v minulém roce doplatili za odpady kolem 100.000,- Kč z obecního
rozpočtu.

-

Webové stránky obce – občan pochválil zastupitelstvo za zveřejnění akcí na rok 2019
v obci na webových stránkách

-

Traktor – na dotaz občana, jestli bude obecní traktor, odpověděla předsedající, že ano,
proběhl průzkum a zpracovávají se zjištěné výsledky.

-

Mobilní rozhlas – na dotaz občana, jestli funguje mobilní rozhlas, odpověděla
předsedající, že každý občan se od ledna letošního roku může na stránkách obce přihlásit
k odběru informací.

3

-

Pergola – na dotaz občana, jestli bude pergola před místním pohostinstvím, odpověděla
předsedající, že byl zadán projekt a bude zažádáno o stavební povolení.

-

Máje – na dotaz občana, kdo zajišťuje letošní Máje, odpověděl představitel spolku
Havlíček, že na organizaci se bude podílet spolek ve spolupráci s OÚ.

-

Dotace

-

Zatrubnění a vyčištění stoky – na dotaz občana, jak probíhá zatrubnění stoky, odpověděl
místostarosta, že na přelomu února a března začnou probíhat první úpravy.

-

MDŽ – předsedající informovala přítomné o konání akce k MDŽ dne 9. 3. 2019

-

Stodola – předsedající informovala přítomné, že na konci února proběhne zaměření obecní
stodoly, aby vše mohlo být zlegalizované a obec mohla v případě vypsání dotačního řízení
zažádat o dotaci.

7.) Žádost o finanční příspěvek na dětský karneval
Předsedající informovala přítomné, že obdržela žádost o finanční příspěvek od paní B. K. ve výši
6.500,-Kč na kouzelníka – dětský karneval.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s poskytnutím finančního daru 6.500,-Kč na kouzelníka
– dětský karneval.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

Zasedání bylo ukončeno předsedající v 19:05 hod.

Zapisovatel: František Strnadel
Zápis byl vyhotoven dne: 25. 2. 2019
Ověřovatelé:
Michal Hons

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

Otto Bernášek

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

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

Vyvěšeno na úřední desku dne: 27. 2. 2019
Sejmuto z úřední desky dne:
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