Obec Blevice
Zastupitelstvo obce Blevice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice,
konaného dne 14. 9. 2016, od 18:30 hodin na obecním úřadě
č. 6/2016
Přítomni: David Kokoš, Klára Hanzlíková, Pavla Černá, Jiřina Návojová, Stefan Ivanov, František
Strnadel
Omluveni: Václav Krejžík
Neomluveni:
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Blevice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:30 hodin místostarostkou obce paní Pavlou Černou (dále vedenou 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 § 92 odst. 3 zákona o obcích.
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Davida Kokoše a pana Františka Strnadela,
zapisovatelem pana Stefana Ivanova. 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 dotaci 5000,- pro dětský program v rámci kulturní akce Halloween
- Rekonstrukce sběrných míst v obci Blevice
Proti návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Předsedající přednesla návrh programu zasedání zastupitelstva:
I. Zahájení zastupitelstva obce
II. Program:
1.) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí ČEZ
2.) Rozpočtové opatření č. 5
3.) Diskuse
III. Závěr
a dala o něm hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0

1. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí ČEZ
V rámci potřeby přívodu elektrické energie pro potřeby údržby obce je nutné uzavřít smlouvu
s dodavatelem elektrické energie firmou ČEZ, a. s.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s podepsáním smlouvy o smlouvě budoucí s firmou ČEZ,
a.s. o zřízení elektrické přípojky.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 30 bylo schváleno.
2. Rozpočtové opatření č. 5
Rozpočtové opatření č. 5 týkající se příspěvku od kraje na volby do krajského zastupitelstva
nebylo projednáno z důvodu nezaslání finanční příspěvku na volby do krajského zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Rozhodnutí o rozpočtovém opatření se odkládá do konání příštího schůze zastupitelstva z důvodu
neexistence podkladů, které jsou potřebné pro jeho schválení.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 31 bylo schváleno.
3. Diskuse
Stanovení termínů kulturně společenských akcí:
10.10.2016 Divadelní představení “Ideální manžel“ ve Vinohradském divadle – cesta tam i zpět
zajištěna autobusem (doprava pro občany Blevice zdarma), cena za 1 lístek 490,28.10.2016 Halloween (bude se konat v pohostinství U Primasů)
12.11.2016 Posvícení (bude se konat v pohostinství U Primasů)
Vázání adventních věnců – předpokládaný termín 23. 11. 2016
27.11.2016 Rozsvícení Vánočního stromu
11.3.2017 MDŽ
Předběžně stanoveny dva termíny pro konání Staročeských májů 2017, první termín 20.5.2017 a
druhý termín 27.5.2017
Vítání občánků- předpokládaný termín bude začátkem listopadu
4. Žádost o dotaci 5000,- pro dětský program v rámci kulturně společenské akce Halloween
Žádost o finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč na dětský program kulturně společenské akce
Halloween byla podána paní Bárou Kokošovou. Akce se uskuteční 28. 10. 2016 v místním
pohostinství U Primasů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se schválením dotace 5000,- na dětský program kulturně společenské
akce Halloween.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 32 bylo schváleno.
5. Rekonstrukce sběrných míst v obci Blevice
Předsedající informovala všechny přítomné o podmínkách dotace „Rekonstrukce sběrných míst
v obci Blevice“, kterou zajišťoval pan starosta ve spolupráci s odbornou firmou. Poté postupně
vyzvala všechny členy zastupitelstva, aby se k dotaci vyjádřili na základě zaslaných podkladů.
Zastupitelé se shodli, že nepovažují trvalé umístění dvou velkých kontejnerů na kov, dvou
velkých kontejnerů na velkoobjemový odpad a kontejneru na bioodpad v oploceném prostoru u
stodoly („sběrný dvůr“) za vhodné. Obávají se podstatného navýšení finančních prostředků za
odvoz odpadu a nekontrolovatelnosti obsahu kontejnerů. Myslí si, že současná frekvence svozu na
velkoobjemový odpad je dostačující. Rádi by ale uvítali možnost navýšení současného stavu
kontejnerů na papír a plast v obci, které projekt na dotaci také řešil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zpracováním žádosti o dotaci na „Rekonstrukci sběrných míst“ a
následnou administraci dotace z OPŽP.
Výsledek hlasování: Pro: 0 Proti: 6 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 33 nebylo schváleno.
Zasedání bylo ukončeno předsedající v 19:15 hod.
Zapisovatel: Stefan Ivanov
Zápis byl vyhotoven 14. 9. 2016
Ověřovatelé:
David Kokoš

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

František Strnadel …..........................................dne.....................................................

Starosta obce:
Václav Krejžík

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

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

