OBECNÍ ÚŘAD V JEVANECH
Černokostelecká 49, 281 66 Jevany
:
321678177
e.mail: urad@obecjevany.cz
Zápis č. 12/2016
z řádného zasedání zastupitelstva obce Jevany, konaného
dne 20. 10. 2016
od 18. 00 hodin v budově Obecního úřadu v Jevanech
Přítomni:
Jan Stejskal
Ing. Václav Svoboda
Jaroslav Švejda
Pavlína Kratochvílová
Petra Pokorná
Ing. Alice Rašovská
Petr Kameníček
Hosté:

Omluveni:
Ing. Petr Jelínek
Jan Lahoda

Neomluveni:

V zasedací místnosti bylo z řad veřejnosti přítomno: 2 občanů.

Zahájení
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Jevany zahájil a řídil starosta obce Jan Stejskal, který oznámil,
že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno dne 29.09.2016 a je vzhledem
k nadpoloviční přítomnosti členů zastupitelstva obce usnášeníschopné. Z tohoto zasedání je
pořizován písemný záznam.
Zapisovatel a ověřovatelé zápisu
1. Starosta obce pověřil jako zapisovatele: Bc. Terezu Vágnerovou,
a navrhl ověřovatele: Ing. Václava Svobodu a Jaroslava Švejdu
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zapisovatel byl pověřen a ověřovatelé byli schváleni.
2. Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Pověření zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu.
Schválení programu jednání.
Návrh na doplnění programu jednání.
Územní plán – kontaktní osoba
Jubileum 2 x 80 let a 70 let
Schválení záměru obce obdržet dar
Schválení hracího automatu
Kamery
Řád sportovního areálu
Jednací řád zastupitelstva (směrnice č. 2/2016)
Předkupní právo – chata č. e. 0130
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12)
13)
14)

Etický kodex zastupitele (směrnice č. 3/2016)
Kytarový kurs
Různé.

Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo program veřejného zasedání.
Číslo usnesení: 2016-12-133
3. Návrh na doplnění programu jednání:
Starosta navrhuje doplnění programu veřejného zasedání zastupitelstva o následující body:
15)
Žádost č. j. 1100/2016 o pronájem pozemku p. č. 562/2 v k. ú. Jevany
16)
Filmaři – dvůr u pizzerie
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schválilo doplnění programu veřejného zasedání zastupitelstva.
Číslo usnesení: 2016-12-134
PROJEDNÁVÁNÍ PROGRAMU
4. Územní plán – kontaktní osoba
Na minulém zasedání zastupitelstva jsme schválili pod č. usnesení 2016-11-126, započetí
prací na novém územním plánu. Je nutné ještě schválit kontaktní osobu.
Jako kontaktní osobu navrhuji pana místostarostu Ing. Václava Svobodu.
Hlasování:
Pro: 6
Zdržel se: Kameníček

Proti: 0

Zdržel se: 1

Zastupitelstvo obce schválilo určeného zastupitele pro pořizování územního plánu Jevany, kterým
je místostarosta Ing. Václav Svoboda.
Číslo usnesení: 2016-12-135
5. Jubileum 2 x 80 let a 70 let
Máme 2 jubilea 80 let, tedy 2 x 1 500,- Kč a jedno 70 let, tj. 500,- Kč.
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo dary pro jubilanty ve výši 2 x 1 500,- Kč a 500,- Kč.
Číslo usnesení: 2016-12-136
6. Schválení obce obdržet dar
Jelikož jsme se domluvili s panem K. na darování Fantovy ulice obci v k. ú. Jevany, p. č.
72/35 o výměře 5 030 m² (orná půda), je nutné schválit obdržení daru.
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo obdržet dar od pana K. v k. ú. Jevany, p. č. 72/35 o výměře 5 030 m²
(orná půda).
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Číslo usnesení: 2016-12-137
7. Schválení hracího automatu
Obdrželi jsme žádost o vydání povolení k provozu VHP, od spol. ESOtronik a.s. Povolíme
výherní hrací přístroj v restauraci „Na statku“?
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: Rašovská, Kratochvílová, Kameníček

Zdržel se: 3

Zastupitelstvo obce neschválilo povolení k provozu jednoho VHP v restauraci „Na Statku“.
Číslo usnesení: 2016-12-138
8. PM 2016/68: Kamery
Na minulém zasedání jsem Vám říkal o panu S., který nám sem přišel něco říci o trestné
činnosti páchané na území Jevan.
Máme několik nabídek na kamery a to od pana P., který nám je již dělal, tedy napojil by se
opět na náš stávající okruh a současně bychom dali přístupy PČR Kostelec, která je již
částečně má.
Pan Skoupý je od roku 2012 vedoucím na oddělení PČR Kostelec nad Čl.
Číslo na PČR Kostelec pošleme JI. Doporučuje kamerový systém do celé obce, aby PČR
byla schopna kontrolovat kdo vjede do obce a kdo vyjede. Podle toho jsou schopni
identifikovat vozy a částečně rozklíčovat případné pachatele.
Od roku 2014 TČ v Jevanech poklesla, ale stále víme o spoustě TČ, které jsou na území
obce Jevan páchány. Za poslední měsíc to bylo několik nemovitostí v oblastech Fantova,
Zahradní a Lesní.

9. PM 2016/69: Řád sportovního areálu
Tento bod bude projednán na některém z příštích zasedání zastupitelstva.
10. PM 2016/70: Jednací řád zastupitelstva (směrnice č. 2/2016)
Byl vám poslán jednací řád zastupitelstva Obce Jevany.
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Připomínky poslat mailem do pondělí 24.10.2016, budou přeposlány k zapracování AK
Štorkan.
11. Předkupní právo – chata č. e. 0130
Majitelé této chaty nám již chatu nabízeli dříve. Je na nás, zda využijeme předkupního práva
na chatu č. e. 0130, stojící na našem pozemku, Ve Smrčinách p. č. st. 288, za cenu 380 000,Kč. Využijeme předkupního práva?
Hlasování:
Pro: 0
Zdržel se: Rašovská

Proti: 6

Zdržel se: 1

Zastupitelstvo obce neschválilo využít předkupní právo nabízené manželi H. za cenu 380 000,- Kč
na chatu č. e. 0130 v ulici Ve Smrčinách, p. č. st. 288.
Číslo usnesení: 2016-12-139
12. Etický kodex zastupitele (směrnice č. 3/2016)
Obdrželi jste do mailu.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: Kameníček
Zdržel se: Švejda, Pokorná

Proti: 1

Zdržel se: 2

Zastupitelstvo obce neschválilo směrnici č. 3/2016 – Etický kodex zastupitele.
Číslo usnesení: 2016-12-140
13. Kytarový kurs
Pan V. nás žádá o pronájem kina v termínu 11.-13.11.2016 na účely kytarového kursu pro
své žáky. Navrhuje cenu 400,- Kč/den, celkem tedy 1 200,- Kč. Kurs bude začínat v pátek
v 15.00 h a končit v neděli v 17.00 h.
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo pronájem kina pro účely kytarového kursu, na žádost pana V. za cenu
1 200,- Kč za víkend v termínu 11.-13.11.2016.
Číslo usnesení: 2016-12-141
14. Žádost č. j. 1100/2016 o pronájem pozemku p. č. 562/2 v k. ú. Jevany
ŠLP nás žádá o pronájem pozemku p. č. 562/2 v k. ú. Jevany o výměře 813 m² - ostatní
komunikace. Obvykle platí 5,- Kč/1 m ². Cena za pozemek celkem 4 065,- Kč. Jedná se o
5.11.2016 – výlov rybníka.
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo pronájem pozemku dne 5.11.2016, p. č. 562/2 v k. ú. Jevany o výměře
813 m² - ostatní komunikace. Obvykle platí 5,- Kč/1 m ². Cena za pozemek celkem 4 065,- Kč.
Číslo usnesení: 2016-12-142
15. Společnost Scout Boy nás žádá o pronájem dvorku u pizzerie v rozmezí od 30.10.3.11.2016, v závislosti na počasí. Jedná se o jeden den natáčení. Nabízí za to 3 000,- Kč.
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Z důvodu zásobování obchodu je možná realizace pouze o víkendu 29.10.2016 sobota od 13
h nebo 30.10.2016 neděle od 13 hodin.
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo pronájem dvorku u pizzerie za podmínek: pouze o víkendu
29.10.2016 sobota od 13 h nebo 30.10.2016 neděle od 13 hodin. Za cenu 3 000,- Kč.
Číslo usnesení: 2016-12-143
Projednávaný materiál:
 PM 2016/71: Pan Kameníček měl na minulém zasedání několik dotazů do různého:
1) Ohledně traktůrku: pokoušíme se nějaký sehnat s dotací, zatím se nám ale nic
nepodařilo. Ověřovali jsme u pana Nováka, zda bude prohrnovat letošní zimu a
vzhledem k tomu, že zatím svůj traktor neprodal, tak bude prohrnovat.
2) Částka za členství v Mikroregionu Černokostelecko: doposud jsme nezaplatili
nic. Dohoda byla, že uhradíme členský příspěvek pro tento rok. Byla nám
slíbena faktura, zatím jsme ji neobdrželi. Kontaktoval jsem pí. Růžičkovou a
bylo mi sděleno, že se Mikroregion Černokostelecko možná rozpadne a
nebudeme muset uhradit nic. V nejbližší době proběhne valná hromada,
budeme informováni.
3) Na otázku o p. Němcovi jsme odpověděli již minule, zatím nemáme žádné
informace.
4) Hřbitov: Pan Polák dostal pokyn, trochu zkulturnit prostředí kolem hřbitova,
jelikož to bylo velice zarostlé. Cestu na hřbitově opravil pan Lahoda a jeho
firma na vlastní náklady. Děkujeme.
5) K bodu 5, zápisům, se již nebudu vyjadřovat.
6) Obstrukcemi opozice bylo míněno, že se dvakrát zdrželi hlasování o
elektroinstalaci na ČOV, i když se jednalo o hlavní součást ČOV, bez které
nelze zajistit správný chod. Bylo nám řečeno „z principu“, ale to jaksi neřeší
problém pro občany. Zde v zastupitelstvu nejsme, abychom něco dělali
z principu proti někomu, zde jsme, abychom vytvořili lepší podmínky pro život
občanů Jevan, to je potřeba si uvědomit. Výsledkem celé akce bylo zdržení
elektroinstalace o měsíc, která, jak jsme všichni dobře věděli, byla potřeba
udělat.
Nyní nám vypracovává odborný posudek, odborná společnost VODA CZ.
Než jsme vybrali tuto firmu, měli jsme ještě jinou nabídku, ale cca 4 x dražší.
Názory na naši ČOV měli naprosto stejné. Shodovali se ve všem.
Písemná námitka č. j. 1106/2016 proti zápisu č. 11/2016 ze dne 29.9.2016. Pan
Kameníček má opět problém se zápisem. V jeho stížnosti uvádí, že výše uvedené
body, na které se táže, zapisovatelce nediktoval, vyjma bodu č. 5.
 PM 2016/72: Pavlína Kratochvílová – úklid Jevan
Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat všem, kdo se zúčastnili úklidu
Jevan. Nakonec přišlo celkem cca 25 lidí a dětí.
16. Různé: --Příští řádné zasedání se koná 03.11.2016 od 18 hodin.
Další zasedání do konce roku 2016 jsou plánovaná na 3.11., 1.12., 21.12.
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Starosta Jan Stejskal poděkoval za účast a ukončil zasedání v 19.31 hodin.
Datum vyhotovení: 24.10.2016
Zapsala: Bc. Tereza Vágnerová………………………………………………….
Ověřil: Ing. Václav Svoboda......….……………………………………………..
Ověřil: Jaroslav Švejda……….………….………………………………………

………………………………………
Starosta Jan Stejskal

…………………………………………..
Místostarosta Ing. Václav Svoboda

Vyvěšeno: 24.10.2016
Sejmuto: 07.11.2016
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