Obec Blevice
Zastupitelstvo obce Blevice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice,
konaného dne 14. 8. 2019, od 20:00 hodin na obecním úřadě
č. 7/2019
Přítomni: Libor Datel, Mgr. Pavla Černá, Ing. Miroslav Kučera Ph.D., Ing. Michal Hons, Ing.
Jiří Kapička, Mgr. Otto Bernášek, František Strnadel
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 Miroslava Kučeru 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 přednesla návrh programu zasedání zastupitelstva:

I. Zahájení zastupitelstva obce

II. Program:
1.) Koupě pozemku
2.) Zatrubnění stoky
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3.)
4.)
5.)
6.)

Rekonstrukce silnice 1c a 7c
Místní pohostinství – zemní izolace
Vyklizení půdy – č.p. 20 a 5
Diskuse

III. Závěr

a dala o něm hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0
1.) Koupě pozemku
Předsedající informovala přítomné, že zastupitelé se rozhodli zakoupit pozemky kolem rybníka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí se zakoupením pozemků parc. číslo 323/2, 322, 319/6,
343/2, 323/1 a spoluvlastnický podíl 3/16 pozemků parc. č. 345/3 a 345/1 v celkové výši
326.333 Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 24 bylo schváleno

2.) Zatrubnění stoky
Předsedající informovala přítomné, že problém zatrubnění stoky řešilo zastupitelstvo již v roce
2017, odkoupení pozemku parc. číslo 286/3se uskutečnilo v roce 2018 a nyní zastupitelé řeší
problém realizace. Obec na základě průzkumu trhu oslovila 4 dodavatele. Nejvýhodnější
nabídku podal Miroslav Ocásek ve výši 346.000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice schvaluje zadání zakázky panu Miroslavu Ocáskovi, Sídl.
V Zátiší 1020, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 75347563 ve výši 346.000 Kč a navrhuje
uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 1 (Mgr. Bernášek Otto) Zdrželi se: 0
Usnesení č. 25 bylo schváleno
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3.) Rekonstrukce silnice 1c a 7c
Předsedající informovala přítomné, že obec získala dotaci na místních komunikací 1c a 7c. Dne
8. 8. 2019 v 9.30 proběhlo výběrové řízení. Do výběrového řízení se přihlásily tři firmy.
Nejvýhodnější cenovou nabídku podala firma STRABAG a.s., IČO 60838744 ve výši
2.963.809,24 Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice v souladu se Zápisem z jednání komise pro otvírání obálek,
posouzení a hodnocení nabídek k zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č.
134/2016 Sb. ze dne 10. června 2018 rozhodlo o přidělení veřejné zakázky „Oprava místních
komunikací 1c a 7c v obci Blevice“ uchazeči, jehož nabídku vyhodnotila jako nejvýhodnější, a
to: STRABAG a.s., IČ: 60838744, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 a zároveň ukládá starostce
obce uzavřít smlouvu o dílo s touto firmou.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 26 bylo schváleno
4.) Místní pohostinství – zemní izolace
Předsedající informovala přítomné, že vedení obce zajišťuje průzkum trhu dle Směrnice č.
2/2019 k zadávání zakázek malého rozsahu zadávaných obcí Blevice, aby mohla být zajištěna
zemní izolace místního pohostinství.

5.) Vyklizení půdy – č.p. 20 a 5
Předsedající a zastupitelstvo se dohodlo, že zajistí postupné vyklizení celé budovy č.p. 20 a
půdy místního pohostinství č.p. 5.
6.) Diskuse
Letní kino – 30. 8. 2018 ve 20.00 na fotbalovém hřišti, promítat se bude černá komedie –
Teroristka, v hlavní roli můžete vidět Ivu Janžurovou.
Loučení s prázdninami – 31. 8. v 10.00 hod na fotbalovém hřišti.
Žádost o vybudování posuvných vrat – na minulém zasedání byl tento bod odložen, proběhlo
místní šetření a žadatel může stavbu realizovat.
Stromy – z důvodu bezpečnosti bude proveden ořez uschlých větví na pěší stezce u
fotbalového hřiště.
Hranice pozemku
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Knihobudka – zastupitelstvo bude řešit vybudování knihobudky v autobusové zastávce.

Osvětlení – obec zajistila opravu dvou světel veřejného osvětlení. Zastupitelstvo také zvažuje
přidání nového světla.

Zasedání bylo ukončeno předsedající v 18:55 hod.

Zapisovatel: František Strnadel
Zápis byl vyhotoven dne: 18. 8. 2019
Ověřovatelé:
Miroslav Kučera

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

Otto Bernášek

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

Starostka obce:
Mgr. Pavla Černá

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

Vyvěšeno na úřední desku dne: 21. 8. 2019
Sejmuto z úřední desky dne:
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