Obec Blevice
Zastupitelstvo obce Blevice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice,
konaného dne 25. 9. 2013, od 18:00 hodin na obecním úřadě
č. 7/2013
Přítomni: Václav Krejžík, Pavla Černá, František Strnadel, Martin Kytka, David Kokoš
Neomluveni: Josef Brtník
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Blevice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:00 hodin starostou obce panem Václavem Krejžíkem (dále veden jako „předsedající“)
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Předsedající konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 6 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné § 92 odst. 3 zákona o obcích.
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Martina Kytku a pana Davida Kokoše,
zapisovatelem paní Pavlu Černou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Předsedající dále konstatoval, 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 požádal přítomné o rozšíření programu o tyto body:
- Energie pod kontrolou – obecně prospěšná společnost
- Pěší stezka
Proti návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy
Předsedající přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva:
I. Zahájení zastupitelstva obce
II. Program:
1.) Schválení smlouvy „ Nájemní smlouva na pozemek parc. č.126/14 “
2.) Schválení plánu inventur na rok 2013
3.) Rozpočtové opatření č.3
4.) Vyhlášení záměru na darování hasičských stříkaček SDH Zákolany
5.) Schválení servisní smlouvy na revize herních prvků
6.) Prezentace podnikatelského záměru v areálu bývalé porodny prasat firmy Agrobos
7.) Obecní symboly – realizace
8.) Diskuse
III. Závěr
a dal o něm hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdrželi se 0.

1.) Energie pod kontrolou – obecně prospěšná společnost
Pí. Eklová přednesla všem přítomným občanům i zastupitelům prezentaci zaměřenou na téma
„Energie pod kontrolou“. Při uzavření smlouvy s touto obecně prospěšnou společností by obec
ušetřila v tomto roce 4.422,-Kč. Fixní roční poplatek za správu je 5.000,-Kč + za spotřebované
MWh vychází celkový roční poplatek po zdanění na počítaných odběrných místech je nyní
konečných 6.522,-Kč. Faktury na elektřinu by byly o 1.240,-Kč nižší. A v případě plynu by bylo
účtováno o 9.704,-Kč. Správa přináší obci odlehčení v agendě a při jednání s dodavateli, dále je to
audit odběrných míst obce, který má možnost optimalizovat a doporučit snížení odběrů po revizi
každého odběrného místa obce. Pí. Eklová představila krátce i projekt určený občanům. Občané se
mohou obrátit na obecní úřad s žádostí o kontakt na pí. Eklovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s obecně prospěšnou společností „Energie pod
kontrolou“.
Výsledek hlasování: Pro:5. Proti:0. Zdrželi se:0.
Uzavření smlouvy bylo schváleno.
Usnesení č. 23 bylo schváleno.

2.) Schválení smlouvy „ Nájemní smlouva na pozemek parc. č.126/14 “
Přihlásil se pouze jeden zájemce pan Jiří Urbánek. Smlouva s novým nájemcem bude uzavřena do
konce roku 2013 s účinností od 1. 1. 2014. Oznámení o pronájmu pozemku bylo projednáno
zastupitelstvem dne 22. 5. 2013.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy na pozemek parc. č. 126/14.
Výsledek hlasování: Pro:5. Proti:0. Zdrželi se:0.
Uzavření smlouvy bylo schváleno.
Usnesení č. 24 bylo schváleno.

3.) Schválení plánu inventur na rok 2013
Předsedající seznámil přítomné s plánem inventur na rok 2013.
Termín provedení prvotní inventarizace: 31. 12. 2013
Zahájení prvotní inventarizace dne 1. 11. 2013
Ukončení prvotní inventarizace dne 31. 1. 2014
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s plánem inventur na rok 2013
Výsledek hlasování: Pro:5. Proti:0. Zdrželi se:0.
Plán inventur na rok 2013 byl schválen.
Usnesení č. 25 bylo schváleno.

4.) Rozpočtové opatření č. 3
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3, které je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 3
Výsledek hlasování: Pro:5. Proti:0. Zdrželi se:0.
Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno.
Usnesení č. 26 bylo schváleno.
5.) Vyhlášení záměru na darování hasičských stříkaček SDH Zákolany
Obec Blevice vyhlásila záměr na darování hasičských stříkaček SDH Zákolany. Smlouva o sdružení
prostředků s obcí Zákolany byla uzavřena dne 12. 3. 2012. Bývalá hasičárna bude předělána na
technickou místnost pro pracovníka obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem na darování hasičských stříkaček SDH Zákolany.
Výsledek hlasování: Pro:5. Proti:0. Zdrželi se:0.
Záměr na darování hasičských stříkaček byl schválen.
Usnesení č. 27 bylo schváleno.
6.) Schválení servisní smlouvy na revize herních prvků
Předsedající seznámil přítomné s důležitostí provádění pravidelných revizí herních prvků na
dětském hřišti. Obec Blevice spolupracuje s firmou Tělovýchovná jednota Žižka Praha, p.p. 33,
160 41 Praha 6.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy na revizi herních prvků
Výsledek hlasování: Pro:5. Proti:0. Zdrželi se:0.
Uzavření smlouvy bylo schváleno.
Usnesení č. 28 bylo schváleno.

7.) Prezentace podnikatelského záměru v areálu bývalé porodny prasat firmy Agrobos
Pí. Kubíčková seznámila přítomné s podnikatelským záměrem v areálu bývalé porodny prasat.
Odpovídala na otázky občanů i zastupitelů. Občané se vyjadřovali převážně negativně. Zajímala je
otázka bezpečného zajištění ohrad. Jaká budou dána pravidla pro pohyb koní mimo areál. Jakým
způsobem se bude vše řešit, budou-li tato pravidla porušována a jaké budou sankce. Kdo zajistí, aby
nedocházelo k ničení cest, které nebudou určeny jako koňské. Nelíbí se jim současný stav –
nepořádek u rybníka, volný pohyb koní, děti vodící koně bez dozoru dospělé osoby, ničení nově
vybudované pěší stezky.
Zastupitelstvo si ponechalo 14 dní na rozhodnutí, jestli tento záměr podpoří nebo ne. Pokud bude
pí. Kubíčková chtít tento záměr uskutečnit, musí všem dát záruky, pravidla a sankce. Zastupitelstvo
proti samotnému záměru nic nemá, pouze se obává problémů, které by mohly vzniknout mimo
prostory budoucího areálu.

Pí. Kubíčková si je vědoma všech problémů a ráda by je vyřešila ke spokojenosti všech.
8.) Obecní symboly – realizace
Starosta obce oslovil 3 firmy, které mohou realizovat výrobu obecních symbolů. Zastupitelstvo obce
se na pracovní schůzce rozhodne o výběru firmy.
9.) Pěší stezka
Předsedající požádal zastupitelstvo o souhlas s převodem pozemku p.č. 549/3 v k.ú. Blevice, na
kterém byla realizována pěší stezka a zároveň o souhlas s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě
darovací se Středočeským krajem. Jedná se o pozemek p.č. 549/1 o předpokládané výměře cca 1860
m2, na kterém má být realizována stavba chodníku – pěší stezka ( bod II. Smlouva o budoucí
smlouvě darovací).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s převodem pozemku p.č. 549/3 v k.ú. Blevice.
Výsledek hlasování: Pro:5. Proti:0. Zdrželi se:0.
Souhlas s převodem pozemku byl schválen.
Usnesení č. 29 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě darovací.
Výsledek hlasování: Pro:5. Proti:0. Zdrželi se:0.
Uzavření smlouvy bylo schváleno.
Usnesení č. 30 bylo schváleno.

10.)Diskuse
Pí. Tůmová požádala zastupitelstvo o 2 či 3 hasičské hadice pro potřeby sportovců.
Občané se pozastavili nad lhostejností svých spoluobčanů, kteří venčí své psí miláčky na nově
vybudované pěší stezce a jejich exkrementy nechávají na místě.
Dalším bodem diskuse byla revitalizace stromů a zajištění odborné firmy.
Zasedání bylo ukončeno předsedajícím v 19:50 hod.

Zapisovatel: Bc. Pavla Černá
Zápis byl vyhotoven 30. 9. 2013

Ověřovatelé:
Martin Kytka

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

David Kokoš

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

Václav Krejžík

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

Vyvěšeno dne: 30. 9. 2013

