Obec Blevice
Zastupitelstvo obce Blevice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice,
konaného dne 17. 12. 2019, od 18:00 hodin na obecním úřadě
č. 9/2019
Přítomni: Mgr. Pavla Černá, Ing. Miroslav Kučera Ph.D., Ing. Michal Hons, Ing. Jiří Kapička,
František Strnadel, Mgr. Otto Bernášek
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 Ottu Bernáška a pana 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 požádala přítomné o rozšíření programu o tyto body:
- Podání dotace „Demolice budovy v obci Blevice“
- Pergola
Proti návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající přednesla návrh programu zasedání zastupitelstva:
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I. Zahájení zastupitelstva obce
II. Program:
1. Podání dotace – víceúčelové hřiště
2. Příkazní smlouva – rybník
3. Výběrové řízení - rybník
4. Veřejnoprávní smlouva Brandýsek
5. Plná moc – rozpočtové opatření
6. Směrnice č. 3/2019 – Pravidla rozpočtového provizoria
7. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021
8. Rozpočet 2020
9. Strategický plán
10. Odměny zastupitelů
11. Návrh smluv na věcná břemena
12. Žádost o finanční příspěvek – fotbalisté
13. Žádost o finanční příspěvek – futsal
14. Stížnost
15. Diskuse
III. Závěr

a dala o něm hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0
1. Podání dotace – víceúčelové hřiště
Předsedající seznámila přítomné s možností podat dotaci na „Multifunkční hřiště pro občany
obce Blevice“ do programu MMR.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s podáním dotace na „Multifunkční hřiště pro občany obce
Blevice“ do programu MMR
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 33 bylo schváleno.

2. Příkazní smlouva – rybník
Předsedající seznámila přítomné se zněním příkazní smlouvy k žádosti o dotaci – Vodní nádrž
v obci Blevice.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy k žádosti o dotaci – Vodní
nádrž v obci Blevice.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 34 bylo schváleno.
3. Výběrové řízení - rybník
Předsedající sdělila přítomným, že ve středu 8. ledna 2020 bude probíhat výběrové řízení na
firmu, která bude realizovat odbahnění a rekonstrukci rybníka. Je potřeba, aby se do
výběrového řízení přihlásilo alespoň 5 firem, jinak se bude muset výběrové řízení opakovat.

4. Veřejnoprávní smlouva Brandýsek
O nutnosti uzavřít smlouvu o tzv. spádovosti předsedající informovala zastupitele i veřejnost
již na předcházejících zastupitelstvech.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí se zněním a uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí
Brandýsek o stanovení společného školského obvodu základní školy o zajištění plnění povinné
školní docházky žáků II. stupně v základní škole zřizované jinou obcí.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 35 bylo schváleno.
5. Plná moc – rozpočtové opatření
Vzhledem k tomu, že finanční úřad zasílá poměrně vysokou část daňových příjmů obce
koncem kalendářního roku, zastupitelstvo obce rozhodlo udělit plnou moc starostce obce při
schválení posledního rozpočtového opatření v roce 2019.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s udělením plné moci starostce obce v případě úpravy
posledního rozpočtového opatření v roce 2019.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 36 bylo schváleno.
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6. Směrnice č. 3/2019 – Pravidla rozpočtového provizoria
V průběhu rozpočtového procesu obce může dojít k situaci, kdy před 1. lednem rozpočtového
roku nebude schválen rozpočet obce. V takovém případě se řídí rozpočtové hospodaření obce
v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice schvaluje Směrnici č. 3/2019 – Pravidla rozpočtového provizoria.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 37 bylo schváleno.

7. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021
Předsedající informovala přítomné, že všichni zastupitelé obdrželi podklady a měli možnost
se s nimi seznámit. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021 je zveřejněn na
stránkách obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021 –
závaznými ukazateli jsou paragrafy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 38 bylo schváleno.

8. Rozpočet 2020
Předsedající informovala přítomné, že všichni zastupitelé obdrželi podklady a měli možnost
se s nimi seznámit. Rozpočet na rok 2020 je zveřejněn na stránkách obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice schvaluje rozpočet na rok 2020 jako schodkový. Závazným
ukazatelem rozpočtu je paragrafové členění dle rozpočtové skladby. Schodek rozpočtu bude
pokrytý úsporami z minulých let.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 39 bylo schváleno.

4

9. Strategický plán
Předsedající informovala přítomné, že obec potřebuje aktualizovat projektové karty ve
strategickém plánu, který je z roku 2012. Veškeré podrobnosti byly probrány na pracovní
schůzce. Jedná se o tyto projekty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vybudování kanalizace s napojením na ČOV – rok 2025 – 2030, 40 – 50 mil.
Dům č.p. 20 – demolice, rok 2020, 1 – 1,5 mil.
Výstavba nového domu č. p. 20, 2022 – 2025, 3-5 mil.
Tělocvična, 2020 – 2022, 1 mil.
Veřejný rozhlas, 2023 – 2025, 500.000,Obecní úřad – 2020 – 2030, 3 – 5 mil.
Veřejné osvětlení - rok 2025, 1 mil.
Rybník (odbahnění a rekonstrukce) – rok 2020, 3 mil.
Staročeská náves (revitalizace) – rok 2020 – 2025, 3 mil.
Rekonstrukce chodníků a komunikací – 2020 – 2025, 10 mil.
Víceúčelové hřiště – 2020, 3 mil.
Cesty propojující Blevice s okolními obcemi (polní) – 2022 – 2025, 2 mil.
Stezky a informační panely – 2022 – 2025, 1 mil.
Stodola – rok 2020 – 2025, 1 mil.
Pohostinství – 2020 – 2025, 5 mil.
Místa pasivního odpočinku – 2020 – 2025, 1 – 2 mil.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s aktualizací Strategického plánu z roku 2012.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 40 bylo schváleno.

10. Odměny zastupitelů
Předsedající sdělila přítomným, že od 1. ledna 2020 je nová „Příloha k nařízení vlády č.
318/2017 Sb. upravující výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše
odměn neuvolněných členů zastupitelstev v Kč“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice akceptuje změnu a souhlasí s ponecháním stejné výše odměn jako
doposud.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 41 bylo schváleno.

5

11. Návrh smluv na věcná břemena
Předsedající informovala přítomné o smlouvách, které by měla obec uzavřít se společností
ČEZ Distribuce, a.s.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IZ-12-6000847/VB.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 42 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IP-12-6014626/VB
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 43 bylo schváleno.

12. Žádost o finanční příspěvek – fotbalisté
Obec Blevice přijala žádost o finanční podporu místního oddílu TJ Sokol Blevice na činnost a
provoz ve výši 30.000,- Kč. V roce 2018 zastupitelstvo schválilo neinvestiční dotaci ve výši
30.000,- Kč na rok 2019. Dále obec zakoupila na základě žádosti místního oddílu tombolu ve
výši 3.000,-Kč na sportovní karneval a poskytla finanční dotaci 2.500,- Kč na pořádání
sportovního dne. Za elektrickou energii obec zaplatila zálohy ve výši 7.440,-Kč. Celkem
přispěla fotbalistům v roce 2019 částkou 42.940,-Kč a obec darovala další tři ceny na turnaj
k příležitosti výročí 40 let založení fotbalu v naší obci. V roce 2019 obec zakoupila sekací
traktůrek a nabídla oddílu TJ Sokol Blevice, že bude hřiště sekat. Tímto obec sportovnímu
oddílu dle vyúčtování za rok 2017 a 2016 ušetřila průměrně 9.000,-Kč (náklady na koupě
benzínu a náhradní díly do traktůrku). Předsedající sdělila přítomným, že zastupitelstvo je
zklamané nezájmem členů spolku při žádosti o pomoc při vyklízení půdy místního pohostinství
a také neúčasti na brigádě u rybníka. Zastupitelstvo navrhlo uspořádat lednovou schůzku
s představiteli spolku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s odložením žádosti o finanční příspěvek.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 44 bylo schváleno
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13. Žádost o finanční příspěvek – futsal
Dne 26. 11. obec převzala žádost o finanční příspěvek futsalového klubu Blevice 73 ve výši
10.000,- Kč na kulturu v naší obci. Zastupitelé navrhli žádost odložit, pozvat žadatele na
schůzku, aby objasnil, jde – li o žádost na provoz oddílu nebo o příspěvek na kulturu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s odložením žádosti o finanční příspěvek.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 45 bylo schváleno

14. Stížnost
Volné pobíhání psů – obec obdržela stížnost na volné pobíhání psů v obci, Starostka obce se
dohodla se stěžovatelem, že o problému bude informovat prostřednictvím Zpravodaje, který
vyjde 23. prosince.
Kácení stromů u rybníka – obec byla informována o anonymní stížnosti, kterou obdržela
SÚS Slaný. Protože proběhlo jednání s oblastním technikem SÚS, který označil 10 kusů
suchých stromů určených k pokácení a byl vydán souhlas s likvidací, považujeme tuto
stížnost za bezpředmětnou.
15. Diskuse
Kabiny na fotbalovém hřišti – předsedající informovala přítomné, že byla informována o
obyvateli ve sportovních kabinách, kterému Tělovýchovná jednota Sokol Blevice, z.s.
povolila kabiny užívat. Protože na zasedání nebyl přítomen nikdo z představitelů fotbalu,
sdělila předsedající přítomným, že vyzve předsedu spolku k nápravě.

Úřední hodiny – dne 23. 12., 27. 12., 30. 12. a 31. 12. budou zrušeny úřední hodiny.
Finanční kontrola – 22. listopadu proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce, při kterém
nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.
Místní komunikace – obec řeší další možnost opravy místní komunikace, zadala projekt.
Dotace by měla být vypsaná v roce 2021.
Pohostinství – v listopadu proběhlo odizolování místního pohostinství a v prosinci budou
zahájeny drobné úpravy na sále.
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Revize dopravního značení v obci – předsedající informovala přítomné, že věc je v jednání.

16. Podání dotace „Demolice budovy v obci Blevice“
Předsedající informovala přítomné, že je možné podat dotaci na „Demolici budovy v obci
Blevice“ – č.p. 20 do programu MMR.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s podáním dotace na „Demolici budovy v obci Blevice“
do programu MMR.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 46 bylo schváleno

17. Pergola
Předsedající informovala přítomné, že zastupitelstvo nadále pracuje na novém návrhu
vybudování pergoly před místním pohostinstvím. Je možné, že na počátku ledna bude
vypsaná dotace, do které se obec bude moci přihlásit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s podáním dotace na vybudování pergoly.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 47 bylo schváleno

Zasedání bylo ukončeno předsedající v 18: 45 hod.
Zapisovatel: František Strnadel
Zápis byl vyhotoven dne: 21. 12. 2019
Ověřovatelé:
Mgr. Otto Bernášek

….......................................... dne ....................................................
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Ing. Michal Hons

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

Starostka obce:
Mgr. Pavla Černá

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

Vyvěšeno na úřední desku dne: 23. 12. 2019
Sejmuto z úřední desky dne:
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