Obec Blevice
Zastupitelstvo obce Blevice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice,
konaného dne 24. 4. 2019, od 18:00 hodin na obecním úřadě
č. 4/2019
Přítomni: František Strnadel, Mgr. Pavla Černá, Ing. Miroslav Kučera Ph.D., Ing. Michal
Hons
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.
Předsedající konstatovala, že přítomni jsou 4 členi zastupitelstva (z celkového počtu 6 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné dle § 92 odst. 3 zákona o obcích.
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana Michala Honse a pana Miroslava Kučeru,
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 souhlas se stavbou
- Rezignace na místo zastupitele
- Rezignace na místo náhradníka
Proti návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající přednesla návrh programu zasedání zastupitelstva:

I. Zahájení zastupitelstva obce
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II. Program:
1.) Rozpočtové opatření
2.) Výběrové řízení – rekonstrukce fasády
3.) Parkovací místo v obci Holubice
4.) Žádost o odkoupení pozemku
5.) Babybox
6.) Žádost o neinvestiční dotaci
7.) Diskuse
III. Závěr

a dala o něm hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro 4. Proti 0. Zdrželi se 0
1.) Rozpočtové opatření
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 2
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno

2.) Výběrové řízení – rekonstrukce fasády
Předsedající informovala přítomné o seznamu dodavatelů, textem výzvy, zadávací
dokumentací a zadáním zakázky. Dále navrhla, aby členy komise byl pan František Strnadel,
Ing. Michal Hons a Ing. Miroslav Kučera Ph.D. Všichni členové zastupitelstva měli předem
k dispozici veškeré podklady. Předsedající zdůraznila, že při realizaci rekonstrukce fasády je
potřeba mít kvalifikovaný technický dozor.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí se seznamem dodavatelů, textem výzvy včetně zadávací
dokumentace, seznamem členů komise a zadáním zakázky na výběrové řízení – rekonstrukce
fasády.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
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3.) Parkovací místo v obci Holubice
Předsedající sdělila přítomným, že tento bod byl již na programu zastupitelstva dne 20. února
2019 a zastupitelé se rozhodli tento bod odložit, aby se mohli více seznámit se smlouvou,
která byla uzavřena v minulém volebním období bez schválení zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s uzavřením smlouvy mezi obcí Blevice a Holubice, kde
předmětem je parkovací místo v obci Holubice.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno
Parkovací místo využívá jedna občanka Blevic, která souhlasila se zaplacením poplatku obci
Blevice za parkovací místo, aby jej mohla využívat jako fyzická osoba.

4.) Žádost o odkoupení pozemku
Obec obdržela žádost o odkoupení obecního pozemku. Zastupitelé navrhli tento bod odložit a
seznámit žadatele s postupem obce při prodeji pozemku.
5.) Babybox
Předsedající informovala přítomné o žádosti poskytnout finanční příspěvek na BabyBox.
V minulosti obec vždy přispívala finanční částkou 3.000,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s poskytnutím finančního daru 3.000,-Kč na provoz
BabyBoxu.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno
6.) Žádost o neinvestiční dotaci
Předsedající seznámila přítomné o spolupráci obce Blevice se společností Přemyslovské
střední Čechy o.p.s. a o návrhu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace.
Předmětem a účelem je poskytnutí finančního příspěvku 5,-Kč / na obyvatele. Z tohoto
příspěvku bude částečně pokryta finanční spoluúčast k financování aktivit Strategie CLLD
2014 – 20120 Obnova země knížat a králů 2, dále grant Malý přemyslovský měšec,
propagační a režijní činnost MAS.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno
7.) Diskuse
Typáci – předsedající poděkovala bývalému předsedovi kulturní komise za organizaci akce.
Pamětní deska – předsedající informovala přítomné o návrhu umístit pamětní desku na
místní pohostinství.
č. p. 20 – předsedající sdělila přítomným zastupitelům, aby si připravili návrhy, jak řešit
problémy s domem č. p. 20 a o možnosti zpřístupnit tělocvičnu našim občanům.
Čarodějnice – předsedající připomněla přítomným, že v úterý 30. dubna budou opět tradiční
čarodějnice v režii naší mládeže. Zároveň informovala občany, že do soboty 27. dubna zatím
platí zákaz pálení čarodějnic.
Pergola – zastupitel pan Hons informoval přítomné o možnostech realizace pergoly:
- Varianta 1 – přeložka plynu – 150.000,- dlouhý časový horizont
- Varianta 2 – piloty mimo ochranné pásmo plynové přípojky
- Pokud nevyjde první a druhá varianta – vybudování terasy
Poděkování – předsedající poděkovala bývalému zastupiteli panu Kokošovi za jeho práci pro
obec.
Stoka – na dotaz občanky: Proč voda stojí v lesíku, zapáchá a neteče okolo rybníka?
Místostarosta odpověděl, že pod silnicí není průchodná roura. Občanka sdělila přítomným, že
si myslí, že na obou stranách cesty byla voda znečištěna po obnově části stoky. Zastupitelé
chtějí problém řešit při celkové rekonstrukci rybníka.
Zasedání zastupitelstva – 3. 5. 2019 od 18: 00 hod – volba nového člena zastupitelstva.
8.) Žádost o souhlas se stavbou
Předsedající obdržela dne 24. 4. 2019 žádost o souhlas se stavbou na pozemku p. č. 54/3 –
rekreační domek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí se stavbou na pozemku p. č. 54/3 – rekreační domek.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno
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9.) Rezignace na místo zastupitele
Předsedající sdělila přítomným, že dne 23. 4. 2019 obdržela žádost na rezignaci člena
zastupitelstva – pana Davida Kokoše. Zastupitelstvo vzalo tuto žádost na vědomí.

10.)

Rezignace na místo náhradníka

Předsedající obdržela dne 24. 4. 2019 žádost na rezignaci náhradníka a zastupitelstvo ji vzalo na
vědomí. Starostka obce kontaktovala dalšího náhradníka.

Zasedání bylo ukončeno předsedající v 19:15 hod.

Zapisovatel: František Strnadel
Zápis byl vyhotoven dne: 30. 4. 2019
Ověřovatelé:
Michal Hons

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

Miroslav Kučera

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

Starostka obce:
Mgr. Pavla Černá

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

Vyvěšeno na úřední desku dne: 2. 5. 2019
Sejmuto z úřední desky dne:
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