OBECNÍ ÚŘAD V JEVANECH
Černokostelecká 49, 281 66 Jevany
:
321678177
e.mail: urad@obecjevany.cz
Zápis č. 4/2018
z řádného zasedání zastupitelstva obce Jevany, konaného
dne 17. 5. 2018
00
od 18. hodin v budově Obecního úřadu v Jevanech
Přítomni:
Jan Stejskal
Ing. Václav Svoboda
Petr Kameníček
Ing. Petr Jelínek
Jan Lahoda
Ing. Alice Rašovská
Pavlína Kratochvílová
Hosté:

Omluveni:
Jaroslav Švejda
Petra Pokorná

Neomluveni:

V zasedací místnosti bylo z řad veřejnosti přítomno: 4 občané.

Zahájení
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Jevany zahájil a řídil starosta obce Jan Stejskal, který oznámil,
že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno dne 9.5.2018 a je vzhledem
k nadpoloviční přítomnosti členů zastupitelstva obce usnášeníschopné. Z tohoto zasedání je
pořizován pouze písemný záznam.
Zapisovatel a ověřovatelé zápisu
1. Starosta obce pověřil jako zapisovatele Bc. Terezu Vágnerovou,
a navrhl ověřovatele: Pavlína Kratochvílová a Ing. Alice Rašovská
Hlasování:
Pro: 6
Zdržel se: Kameníček

Proti: 0

Zdržel se: 1

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

Pověření zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu.
Schválení programu jednání.
Návrh na doplnění programu jednání
Žádost o podporu Linky Bezpečí, z.s., č.j. 437/2018
Žádost o odprodej části obecního pozemku č. j. 434/2018
Jevanohraní 2018
Žádost o finanční příspěvek na akci pro rodiny s dětmi č. j. 405/2018
Schválení oprav výtluků na komunikacích po zimě
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9)
Hlasování:
Pro: 7

Žádost o pronájem tělocvičny

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo program veřejného zasedání.
Číslo usnesení: 2018-4-41
3. Návrh na doplnění programu jednání:
Starosta navrhuje doplnění programu veřejného zasedání zastupitelstva.
10)
Výměna luxfer na chodbě OÚ
11)
Osvětlení Zvonička
12)
Žádost o finanční dar Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
13)
Použití financí z veřejné sbírky na opravu místního kina
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo doplnění programu veřejného zasedání zastupitelstva.
Číslo usnesení: 2018-4-42
PROJEDNÁVÁNÍ PROGRAMU
4. Žádost o podporu Linky Bezpečí, z.s., č.j. 437/2018
Linka bezpečí nás žádá o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč.
Souhlasí zastupitelé s poskytnutím daru?
Hlasování:
Pro: 0

Proti: 0

Zdržel se: 7

Zastupitelstvo obce neschválilo poskytnout Lince bezpečí finanční dar ve výši 5 000,- Kč.
Číslo usnesení: 2018-4-43
5. Žádost o odprodej části obecního pozemku č. j. 434/2018
Paní X. nás žádá o odprodej obecního pozemku o výměře 63 m² parcely č. p. 288/134.
Souhlasí zastupitelé s odprodejem části tohoto pozemku a popřípadě za jakých podmínek?
Hlasování:
Pro: 0

Proti: 7

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce neschválilo odprodej části parcely p. č. 288/134 o výměře 63 m².
Číslo usnesení: 2018-4-44
6. Jevanohraní 2018
Předkládá pí. Kratochvílová: Na další ročník Jevanohraní, který se koná 9.6.2018 od 14 a který je
určen pro děti z Klokánku na Jižním městě jsme opět obdrželi od společnosti Boneco finanční dar
ve výši 35 000,- Kč, který je určen na účely Jevanohraní. Proto bych ráda poprosila zastupitele o
schválení sponzorského daru ve výši 10 000,- Kč, platbu pódia a zvuku, dále OSY sponzorsky a 2
TOIek s oplachem. Každý předešlý rok jsme se do této částky vešli a vybrané peníze posloužily
jako finanční pomoc vybrané instituci. Souhlasí zastupitelé s přijetím finančního daru ve výši
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35 000,- Kč? A souhlasí zastupitelé s finančním darem 10 000,- Kč a zaplacením pódia a zvuku,
dále OSY sponzorsky a 2 TOIek s oplachem.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo přijetí finančního daru ve výši 35 000,- Kč od společnosti Boneco na akci
Jevanohraní 2018.
Číslo usnesení: 2018-4-45
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek na akci Jevanohraní, který je určen pro děti
z Klokánku na Jižním městě ze sponzorského daru 35 000,- Kč, ve výši 10 000,- Kč, platbu pódia a
zvuku, dále OSY sponzorsky a 2 TOIek s oplachem.
Číslo usnesení: 2018-4-46
7. Žádost o finanční příspěvek na akci pro rodiny s dětmi č. j. 405/2018
Tudy z nudy nás žádá o příspěvek ve výši 5 000,- Kč na akci rodiny s dětmi „Začarovaný les“, která
se konala dne 13.5.2018 od 14 h. Souhlasí zastupitelé?
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek ve výši 5 000,- Kč na akci rodiny s dětmi „Začarovaný les“,
která se konala dne 13.5.2018 od 14 h.
Číslo usnesení: 2018-4-47
8. Schválení oprav výtluků na komunikacích po zimě
Souhlasí zastupitelé s opravou výtluků v obci Jevany za nabídkovou cenu:
➢ Varianta 1 - 3 x auto……97 500,- bez DPH
➢ Varianta 2 – 4 x auto…..130 000,- bez DPH
Hlasování:
Pro: 6
Zdržel se: Lahoda

Proti: 0

Zdržel se: 1

Zastupitelstvo obce schválilo opravy komunikací po zimě v obci Jevany dle nabídkové ceny:
➢ Varianta 1 - 3 x auto……97 500,- bez DPH
➢ Varianta 2 – 4 x auto…..130 000,- bez DPH.
Číslo usnesení: 2018-4-48
9. Žádost o pronájem tělocvičny
Paní Y. má zájem o pronájem tělocvičny:
o Čt - Loona dance od 19.30-21.30
o Pá - 1.pátek v měsíci ženský kruh 19.30-21.30
o Pá - 2.pátek v měsíci přednášky na téma přes Emoce na nemoce19.30-21.30

Pá - 3.pátek v měsíci Intuitivní divadlo, práce s dechem 19.30-21.30
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o Pá - 1. a 4.týden v měsíci - pátek-neděle v měsíci workshop - Šťastná žena - tanec, líčení,

oblékání, základy terapie.
o Pá-ne 9-18h. v neděli můžeme skončit do 16h.

Navrhuji pronájem na 150,- Kč/h v týdnu 19.30-21.30.
Celý víkend s pravidelností nepřichází v úvahu. Pouze v případě předchozí žádosti na každý víkend
extra.
Hlasování:
Pro: 6
Zdržel se: Rašovská

Zdržel se: 1

Proti: 0

Zastupitelstvo obce schválilo pronájem tělocvičny za 150,- Kč/h na dny v týdnu (čt a pá) 19.3021.30.
Číslo usnesení: 2018-4-49
10. Výměna luxfer na chodbě OÚ
Oprava luxfer na chodbě
1.
OKNO-PARTNER
2.
RI OKNA
3.
GEUS
Hlasování:
Pro: 6
Zdržel se: Kameníček

61 519,- Kč
71 501,80- Kč
66 062,-Kč

+21 % DPH
+21 % DPH
+21 % DPH
Zdržel se: 1

Proti: 0

Zastupitelstvo obce schválilo vyměnit luxfery na chodbě OÚ Jevany za nejnižší nabídkovou cenu
61 519,- Kč + 21 % DPH, společností OKNO-PARTNER.
Číslo usnesení: 2018-4-50
11. Osvětlení Zvonička
Paní K. nechala zpracovat nabídku na osvětlení Zvoničky. Tato nám byla poslána v pátek
11.5.2018, proto jsme nedokázali sehnat protinabídku. Souhlasí zastupitelé s touto nabídkou?
1.
2.

60 723,- Kč
49 950,- Kč

ELTODO
Lukáš Duda

Hlasování:
Pro: 6
Zdržel se: Svoboda

Proti: 0

+21 % DPH
Není plátce DPH
Zdržel se: 1

Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku od ELTODO na částku 60 723,- Kč + 21 % DPH na
zhotovení osvětlení na Zvoničku.
Číslo usnesení: 2018-4-51
12. Žádost o finanční dar Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR nás žádá o finanční dar ve výši, kterou
uznáme za vhodnou. Souhlasí zastupitelé s finančním darem a v jaké výši?
Hlasování:
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Pro: 0

Proti: 0

Zdržel se: 7

Zastupitelstvo obce neschválilo finanční dar pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR.
Číslo usnesení: 2018-4-52
13. Použití financí z veřejné sbírky na opravu místního kina
KÚSK nás již 2x vyzval k upřesnění, co si chceme pořídit za vybrané finance z veřejné sbírky na
opravu místního kina a do kdy!!!
Navrhuji: zasklít okno nad vchodem, vchodové dveře druhé a pak podlahu (PVC) v hledišti, je
poškozená na různých místech, ale jistě by šlo alespoň ji poopravit. Navrhuji finance utratit do
konce prázdnin, tj. do 31.8.2018.
Má někdo nějaký návrh?
Zastupitelstvo: navrhuje zaměření budovy, pozemku, opravu střechy a nutné drobné opravy oken
apod.
Finance budou utraceny do 31.8.2018.
Hlasování:
Pro: 6
Zdržel se: Kameníček

Proti: 0

Zdržel se: 1

Zastupitelstvo obce schválilo utratit finance z veřejné sbírky na opravu kina do 31.8.2018 a pořídit
za ně: zaměření budovy, pozemku, opravu střechy a nutné drobné opravy oken apod.
Číslo usnesení: 2018-4-53
Projednávaný materiál:
• PM 2018/15: Byl vám poslán návrh Strategického rozvojového plánu 2. verze. Je potřeba,
aby se k tomuto návrhu vyjádřili zastupitelé. Jakmile toto učiní, bude vytvořena 3. verze,
která by měla být definitivně platná. Stanovme si tedy termín do kdy se zastupitelé vyjádří
na e-mail úřadu, kde shromáždíme vaše návrhy a odešleme je zhotoviteli. Souhlasíte
s termínem 31.5.2018. Zastupitelé berou na vědomí.
• PM 2018/16: Sešel jsem se s panem Pačesem ohledně licenční smlouvy s obcí na používání
znaku obce. Připomínky zastupitelů k bodům této smlouvy pro něho byly natolik zásadní, že
již nepožaduje podpis navrhované licenční smlouvy. V případě schválení znaku obce PS ČR
bude uspořádáno setkání se všemi občany i spolky. Zastupitelé berou na vědomí.
• PM 2018/17: Z MMR nám byla přiřčena dotace na opravu komunikace Černokostelecká.
Nyní budeme vyhlašovat výběrové řízení na zhotovitele. Zatím jsme neobdrželi rozhodnutí.
• PM 2018/18: Z EKO KOMu nám za 1Q roku 2018 přišlo necelých 30 000,- Kč. Děkujeme,
že třídíte!!!
Chtěl bych požádat občany, aby si zvolili jeden typ třídění a to buď pytle nebo
kontejnery. Pytle jsou ekonomicky nezajímavé, co se vytřídí a systém jakým se sváží
nakonec pokryje sebe navzájem. Ekonomicky zajímavé jsou pro nás kontejnery na TO.
Pokud ale občané shromažďují pytle s TO u kontejnerů na TO, pak platíme tuto
službu FCC 2x, zbytečně.
Dále bych rád požádal občany, aby neshromažďovali černé pytle s komunálním
odpadem u kontejnerů na TO. Vzniká tím nepořádek v obci.
Naše obec nemá žádné místo, kde shromažďovat a likvidovat suť, tyto dotazy se nám
množí, je potřeba zjednat si na to soukromě odbornou firmu.
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• PM 2018/19: Komunikace Fantova nebyla dokončena z důvodu nedostatku recyklátu, byť
jsme dostali od společnosti ČNES ještě 4 auta recyklátu jako dar. Komunikaci dokončíme
při dalších opravách obecních komunikací.
Různé: Manželé Kuželovi nebyli spokojeni se zápisem ohledně jejich dopisu, který adresovali všem
zastupitelům, kterým byl předán před minulým zasedáním zastupitelstva.
Žádali o přesné opsání jejich dopisu zastupitelům:

*výňatek z dopisu paní Kuželové
➢ Pan Kameníček: ptá se zda byly využity kamery od té doby, co tady jsou?
Odpověď starosty: ano, naposledy před měsícem, když bylo vykradené vozidlo na ulici Pražské.
Příští řádné zasedání se koná ve čtvrtek 28.6.2018 od 18.00 hodin.
Starosta Jan Stejskal poděkoval za účast a ukončil zasedání v 19.47 hodin.
Datum vyhotovení: 17.5.2018
Zapsala: Bc. Tereza Vágnerová__________________
Ověřila: Pavlína Kratochvílová___________________
Ověřila: Ing. Alice Rašovská_____________________

__________________
Starosta Jan Stejskal

____________________________
Místostarosta Ing. Václav Svoboda

Vyvěšeno: 23.05.2018
Sejmuto: 11.06.2018
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