Obec Blevice
Zastupitelstvo obce Blevice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice,
konaného dne 29. 2. 2016, od 18:00 hodin na obecním úřadě
č. 2/2016
Přítomni: Václav Krejžík, Klára Hanzlíková, Pavla Černá, Jiřina Návojová, Stefan Ivanov, David
Kokoš, František Strnadel
Omluveni:
Neomluveni:
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 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné § 92 odst. 3 zákona o obcích.
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Jiřinu Návojovou a pana Stefana Ivanova,
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:
-

Rozpočtové opatření č. 2

Proti návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy
Předsedající přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva:
I. Zahájení zastupitelstva obce
II. Program:
1.) Schválení znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace – fotbalisté
2.) Schválení znění veřejnoprávní smlouvy – fyzická osoba
3.) Babybox
4.) Žádost o podání dotace
5.) Diskuse
III. Závěr
a dal o něm hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0

1.) Schválení znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace – fotbalisté
Předsedající informoval všechny přítomné o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace pro místní oddíl TJ Sokol Blevice. Dne 21. 10. 2015 podal sekretář klubu žádost
o finanční podporu na činnost a provoz. Zastupitelstvo obce Blevice dne 16. 12. 2015 schválilo na
svém zasedání poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000,-Kč usnesením č. 32.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí se zněním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace – TJ Sokol Blevice.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
2.) Schválení znění veřejnoprávní smlouvy – fyzická osoba
Předsedající sdělil přítomným, že dne 1. 2. 2016 byla obci podána žádost o finanční příspěvek na
dětský karneval. Tato žádost byla schválena Zastupitelstvem obce Blevice dne 1. 2. 2016 usnesením
č. 7 ve výši 5.000,-Kč a je nutné schválit znění veřejnoprávní smlouvy mezi obcí a panem D. K.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí se zněním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace fyzické osobě.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

3.) Babybox
Předsedající informoval všechny přítomné o možnosti finančně podpořit babybox v Kladně.
Zastupitelstvo navrhlo podpořit provoz babyboxu finanční částkou 3.000,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s poskytnutím dotace 3.000,-Kč na provoz babyboxu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

4.) Žádost o podání dotace
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dotační programy. Zastupitelstvo se rozhodlo podat dotaci na
opravu místní kapličky. Jeden z vyhlášených programů byl také zaměřen na podporu vytvoření nebo
obnovu místa pasivního odpočinku tzv. sheltery. Obec chtěla vybudovat lesní altán u rybníka,
bohužel v této chvíli nelze o tuto dotaci žádat, neboť pozemek u rybníka je veden jako vodní
plocha, na které nelze nic budovat. V nejbližší době obec podnikne potřebné kroky, aby
v budoucnosti bylo možné tuto akci uskutečnit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s podáním dotace na údržbu a obnovu stávajících kulturních
prvků venkovské krajiny – kaplička v Blevicích.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
5.) Diskuse
Výsadba nových stromů – na začátku dubna budou vysazeny na pěší stezce nové stromy.
Výběrové řízení – obec bude zadávat výběrové řízení na opravu stodoly.
Máje – od 7. 3. 2016 bude probíhat v místní tělocvičně nacvičování na Máje. Po dohodě s L. H.
dostane každý zúčastněný osobní pozvánku.
Sportovní karneval – dne 5. 3. od 20:00 hod v místním pohostinství. Obec na tuto akci věnovala
tombolu.
MDŽ – dne 12. 3. 2016 od 18:00 hod.
Topení na sále – obec stále čeká na třetí nabídku.
Pohostinství – nájem bude zvednut pouze o inflaci (0,3%) – 10,- Kč.
Koše na psí exkrementy – byla vznesena žádost o navýšení počtu těchto košů.
Audit – 18. 4. proběhne na obci kontrola.
6.) Rozpočtové opatření č. 2
Předsedající informoval přítomné s návrhem rozpočtového opatření číslo 2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 2.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Zasedání bylo ukončeno předsedajícím v 18:40 hod.
Zapisovatel: Pavla Černá
Zápis byl vyhotoven

Ověřovatelé:
Stefan Ivanov

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

Jiřina Návojová

..........................................dne.....................................................

Václav Krejžík

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

Vyvěšeno na úřední desku dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

