Obec Blevice
Zastupitelstvo obce Blevice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice,
konaného dne 23. 10. 2019, od 18:00 hodin na obecním úřadě
č. 8/2019
Přítomni: Mgr. Pavla Černá, Ing. Miroslav Kučera Ph.D., Ing. Michal Hons, Ing. Jiří Kapička,
František Strnadel
Omluveni: Mgr. Otto Bernášek, 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.
V 18:05 přišel pan Ing. Michal Hons.
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 Miroslava Kučeru a pana Jiřího Kapičku
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 tyto body:
- žádost o finanční příspěvek
- pohostinství
Proti návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající přednesla návrh programu zasedání zastupitelstva:
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I. Zahájení zastupitelstva obce
II. Program:
1.) Rozpočtové opatření
2.) Vyhlášení inventarizace
3.) Spádovost škol II. stupeň
4.) Rybník
5.) Žádost o opravu obecní stodoly
6.) Diskuse
III. Závěr

a dala o něm hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdrželi se 0
1.) Rozpočtové opatření
Předsedající seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č.4.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 4.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 27 bylo schváleno

2.) 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 2019. Pro řádné
provedení inventur, k řízení a kontrole inventarizačních prací byla jmenována inventarizační
komise:
Předseda IK: František Strnadel
Člen IK: Libor Datel
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Člen IK: Mgr. Otto Bernášek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s vyhlášením inventarizace a složením inventarizační
komise Předseda IK: František Strnadel, Člen IK: Libor Datel, Člen IK: Mgr. Otto Bernášek
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 28 bylo schváleno.

3.) Spádovost škol II. stupeň
Předsedající informovala přítomné, že obec uzavře s obcí Brandýsek veřejnoprávní smlouvu o
zajištění plnění povinné školní docházky žáků druhého stupně v základní škole zřizované
jinou obcí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o zajištění plnění
povinné školní docházky žáků druhého stupně v základní škole zřizované jinou obcí.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 29 bylo schváleno.

4.) Rybník
Předsedající informovala přítomné, že obec podala dne 4. 10. 2019 žádost o dotaci na
rekonstrukci rybníka – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví
obcí. O podání žádosti o dotaci zastupitelstvo podrobně diskutovalo na pracovní schůzce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci rybníka Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 30 bylo schváleno.
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5.) Žádost o opravu obecní stodoly
Obec Blevice obdržela ústní žádost o opravu obecní stodoly, neboť padající omítka a střešní
tašky poškozují sousední objekt. Předsedající informovala přítomné, že obec v tuto chvíli
zajišťuje odhad nemovitosti a zároveň byla podána žádost o potvrzení existence stavby, která
je potřeba pro zapsání nemovitosti do katastru nemovitostí. Poté může být stavba pojištěna.
V případě poškození cizího majetku se obec pokusí zajistit nápravu.
6.) Diskuse
Souhlas s likvidací suchých stromů na pozemku 549/1 v k.ú. Blevice – v pondělí 21. 10.
proběhlo jednání s provozním cestmistrem KSÚS Středočeského kraje, CMS Slaný. Po
dohodě obec obdržela souhlas s likvidací suchých stromů.

7.) Žádost o finanční příspěvek
Obec Blevice obdržela dne 17. 10. 2019 žádost o finanční příspěvek ve výši 6. 000,- na
vystoupení klauna na Vánočním karnevalu, který se bude konat 7. 12. 2019 v místním
pohostinství.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s finančním příspěvkem ve výši 6. 000,- na vystoupení
klauna na Vánočním karnevalu.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 31 bylo schváleno.
8.) Pohostinství
Předsedající informovala, že obec obdržela tři nabídky na izolaci vnějších stěn stavby č.p. 5.
Nejvýhodnější byla nabídka společnosti ZUCAR s.r.o. ve výši 211.400,- Kč bez DPH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s výběrem firmy ZUCAR s.r.o. a navrhuje uzavření
smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 32 bylo schváleno.

Zasedání bylo ukončeno předsedající v 18: 45 hod.
Zapisovatel: František Strnadel
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Zápis byl vyhotoven dne: 28. 10. 2019
Ověřovatelé:
Ing. Jiří Kapička

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

Ing. Miroslav Kučera Ph.D.….......................................... dne ....................................................

Starostka obce:
Mgr. Pavla Černá

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

Vyvěšeno na úřední desku dne: 1. 11. 2019
Sejmuto z úřední desky dne:
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