Obec Blevice
Zastupitelstvo obce Blevice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice,
konaného dne 26. 6. 2019, od 20:00 hodin na obecním úřadě
č. 6/2019
Přítomni: Libor Datel, Mgr. Pavla Černá, Ing. Miroslav Kučera Ph.D., Ing. Michal Hons, Ing.
Jiří Kapička
Omluveni: Mgr. Otto Bernášek, František Strnadel
Neomluveni:
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Blevice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 20:00 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 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 Libora Datla a pana Jiřího Kapičku,
zapisovatelem pana Michala Honse. 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 vybudování posuvných vrat
- Záměr o prodeji pozemku
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.)
7.)

Účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2018
Závěrečný účet obce Blevice za rok 2018
Rozpočtové opatření č. 3/2019
Schválení finančního daru – darovací smlouva – Agrobos spol. s.r.o.
Žádost o poskytnutí příspěvku na Sportovní den
Záměr – prodloužení nájemní smlouvy – pohostinství
Výběrové řízení v rámci dotačního titulu 117d8210A – Podpora obnovy místních
komunikací z MMR
8.) Diskuse
III. Závěr

a dala o něm hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdrželi se 0
1.) Účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2018
Předsedající shrnula výsledek hospodaření obce za rok 2018 a informovala o něm přítomné.
Přítomní zastupitelé podepsali účetní závěrku.
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 2018 včetně výsledku hospodaření obce za
rok 2018 je zisk ve výši 319.087,30 Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno

2.) Závěrečný účet obce Blevice za rok 2018
Předsedající informovala o závěrečném účtu obce za rok 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno
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3.) Rozpočtové opatření č. 3/2019
Předsedající seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 3.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 18 bylo schváleno
4.) Schválení finančního daru – darovací smlouva – Agrobos spol. s.r.o.
Společnost Agrobos poskytla finanční dar obci na pořádání kulturních akcí ve výši 2000,-.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice přijímá finanční dar na pořádání kulturních akcí ve výši 2000,-.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 19 bylo schváleno
5.) Žádost o poskytnutí příspěvku na Sportovní den
Na písemnou žádost místního spolku SOKOL BLEVICE o poskytnutí příspěvku na Sportovní
den byla zastupitelstvem navržena a schválena částka 2500,-.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 2500,- na
pořádání Sportovního dne.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 20 bylo schváleno
6.) Záměr – prodloužení nájemní smlouvy – pohostinství
Na základě blížící se doby uplynutí stávající nájemní smlouvy nájemci místního pohostinství
byl schválen dodatek k nájemní smlouvě na další období a to jednoho roku.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí se zněním dodatku k nájemní smlouvě.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 21 bylo schváleno
7.) Výběrové řízení v rámci dotačního titulu 117d8210A – Podpora obnovy místních
komunikací z MMR
Předsedající bylo oznámeno, že byla schválena dotace na realizaci rekonstrukce místní
komunikace (jedná se o úsek od křižovatky u obecního úřadu k židovskému hřbitovu). Termín
realizace ani realizační firma není známa. Budou podniknuty další kroky nutné k realizaci.
Zastupitelstvo obce bude v dostatečném předstihu informovat o termínu realizace, včetně
dopravního omezení během realizace díla.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s vypsáním výběrového řízení na rekonstrukci místní
komunikace v rámci dotačního titulu 117d8210A.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 22 bylo schváleno
8.) Diskuse
Dětské hřiště – Oprava vybavení dětského hřiště, které nevyhovělo revizi, bude provedena
svépomocí z řad zastupitelů.
Vyklizení č.p. 20 – Členy zastupitelstva byla navržena prohlídka místa s posouzením, jaký je
rozsah vyklízecích prací.
Letní kino a loučení s prázdninami – V následujících týdnech bude doručen seznam
možných filmů k promítání, o podrobnostech budou místní občané informováni formou
plakátů a informačních e-mailů.
Silnice – Byl vznesen dotaz na reklamace vad vzniklých na novém povrchu silnice (09/2018),
vady zastupitelstvem předány zhotoviteli díla a čeká se na vyjádření zhotovitele díla.
Revize dopravního značení v obci – Z řad zastupitelů by vznesen požadavek na podání
návrhu na revizi dopravního značení v oblasti návsi a místního pohostinství, kde je
nepřehledná zatáčka a hrozí vznik dopravní nehody. V návrhu zastupitelstvo doporučuje
provedení posouzení umístění „zrcadla“ v nepřehledné zatáčce a případné osazení dopravními
značkami upravujícími rychlost v tomto úseku.
Silnice na Zákolany (od židovského hřbitova do Zákolan) – vznesen návrh zastupitelů
kontaktovat zastupitelstvo obce Zákolany, zda byla schválena dotace a zda bude oprava
komunikace realizována.
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Noční proud kabiny na hřišti – zástupce spolku SOKOL BLEVICE navrhl zřízení tarifu
„nočního proudu“ v kabinách na hřišti. Zastupitelstvo tento návrh zahrne do bodu
k projednání na dalším zasedání.

9.) Žádost o vybudování posuvných vrat

Zastupitelstvo tento bod odložilo a vyzve investora záměru k doplnění podrobných informací o
stavbě. Z dodaných materiálů nebylo zcela zřejmé, jakým způsobem bude brána ukotvena (zda
kotevní patka bude zasahovat do obecního pozemku). Dále nejsou uvedeny přesné rozměry
brány (výška), umístění pohonné jednotky. Zastupitelstvo obce prosí o dodání dokumentace
dodavatele brány včetně výkresu kotvení a jejího finálního vzhledu včetně výšky a typu výplně.
10.) Záměr o prodeji pozemku

Zastupitelstvo obce po konzultaci se zájemcem o koupi části obecního pozemku v těsné
blízkosti č. p. 17 schválilo záměr o jeho prodeji. Zájemce nechá vyhotovit geometrický plán.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí se záměrem o prodeji části pozemku p. č. 16/1 v těsné
blízkosti č. p. 17.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 23 bylo schváleno

Zasedání bylo ukončeno předsedající v 21:00 hod.

Zapisovatel: Ing. Michal Hons
Zápis byl vyhotoven dne: 26. 6. 2019
Ověřovatelé:
Libor Datel

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

Jiří Kapička

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

Starostka obce:
Mgr. Pavla Černá

….......................................... dne ....................................................
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Vyvěšeno na úřední desku dne: 3. 7. 2019
Sejmuto z úřední desky dne:
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