OBECNÍ ÚŘAD V JEVANECH
Černokostelecká 49, 281 66 Jevany
:
321 678 177
e-mail: urad@obecjevany.cz
Zápis č. 03/2019
z řádného zasedání zastupitelstva obce Jevany, konaného
dne 25.04.2019
00
od 18. hodin v budově Obecního úřadu v Jevanech
Přítomni:
Jan Stejskal
Ing. Alice Rašovská
Jaroslav Švejda
Jan Lahoda
Petr Kameníček
Radek Jandl
Roman Trmal příchod v
18:50 hod.

Omluveni:

Neomluveni:

Ing. Markéta Vávrová
Ing. Petr Jelínek
Hosté: V zasedací místnosti bylo z řad veřejnosti přítomno: 0 občanů.
Zahájení
Řádné zasedání zastupitelstva obce Jevany zahájil a řídil starosta obce Jan Stejskal, který oznámil,
že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno dne 17.04.2019 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 Ing. Alici Rašovskou a navrhl ověřovatele: Radka
Jandla a Petra Kameníčka.
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)

Pověření zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Schválení programu jednání
Návrh na doplnění programu jednání
Závěrečný účet obce Jevany 2018
Účetní závěrka obce Jevany 2018
Účetní závěrka MŠ Jevany 2018
Rozpočtové opatření č.1/2019
Hospodářský výsledek MŠ Jevany za rok 2018
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9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
Hlasování:
Pro: 7

Žádost č.j.347/2019 o pronájem urnového hrobu
Žádost č.j.327/2019 o pronájmu tělocvičny v budově OÚ
Veřejnoprávní smlouva č.j.331/2019
Žádost č.j.326/2019 o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
Žádost č.j.316/2019 o dar na babybox
Žádost č.j.295/2019 o pronájem kina
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Jevany
Dodatek č.12 o závazku veřejné služby v linkové dopravě se společností Ropid
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.IV-12-6024005/1
Darovací smlouva na pozemek parc.č.20/5 o výměře 40 m2 do vlastnictví obce
Dovybavení JSDH a SDH

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo program veřejného zasedání.
Číslo usnesení: 2019-03-01
3. Návrh na doplnění programu jednání:
Starosta navrhuje doplnění programu veřejného zasedání zastupitelstva o následující body:
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
Hlasování:
Pro: 7

Žádost o finanční příspěvek – Jevanský Železňák 2019
Žádost o finanční příspěvek – Paddleboard Contest vol. 6. 2019
Žádost o úpravu fasády pizzerie čp. 175
Přemístění kontejnerů na tříděný odpad
Žádost č.j.433/2019 o pronájem tělocvičny na OÚ
Žádost o poskytnutí dotace na žáka
Žádost o finanční příspěvek na akci pro rodiny s dětmi „Začarovaný les“

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo doplnění programu veřejného zasedání zastupitelstva.
Číslo usnesení: 2019-03-02
PROJEDNÁVÁNÍ PROGRAMU
4. Závěrečný účet obce Jevany 2018
Návrh závěrečného účtu obce, který je řádně vyvěšen na úřední desce a webových stránkách obce
ve stanovené lhůtě, včetně zprávy o výsledku hospodaření obce Jevany 2018. Poměr mezi
plánovanými příjmy a výdaji byl dodržen. Hospodaření obce za rok 2018 skončilo schodkem ve
výši 116 837,50 Kč. Souhlasí zastupitelé se schválením závěrečného účtu pro rok 2018 „bez
výhrad“?
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce Jevany za rok 2018, včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření s výrokem „bez výhrad“.
Číslo usnesení: 2019-03-03
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5. Účetní závěrka obce Jevany 2018
Souhlasí zastupitelé se schválením účetní závěrky obce sestavené ke dni 31.12.2018, která je řádně
zveřejněna na úřední desce? Jedná se o inventuru majetku obce.
Hlasování:
Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce Jevany pro rok 2018 sestavenou k 31.12.2018,
která je zveřejněna na úřední desce.
Číslo usnesení: 2019-03-04
6. Účetní závěrka MŠ Jevany 2018
Mateřská škola Jevany hospodařila v roce 2018 s přebytkem 6 925,59 Kč. (viz. bod č. 8,
hospodářský výsledek MŠ Jevany za rok 2018). Souhlasí zastupitelstvo s účetní závěrkou MŠ
Jevany?
Hlasování:
Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku MŠ Jevany sestavenou k 31.12.2018.
Číslo usnesení: 2019-03-05
7. Rozpočtové opatření č.1/2019
Rozpočtová změna je dána příjmem. Jedná se o daň z příjmu právnických osob za obec ve výši
117 610,- Kč, v rámci rozpočtu se nerozpočtuje. Skutečnost je i vyšší příjem dotace od KÚSK než
bylo rozpočtováno (315 000,- Kč) o 42 900,- Kč. Tyto příjmy se musí promítnout i do výdajů, jsou
uvedeny v § 6171. Souhlasí zastupitelé s rozpočtovým opatření č.1/2019?
Rozpočtové příjmy
§

Financování Rozpočet
z položky
původní

Položka Název

0
0

1122 daň z příjmů práv. osob za obec
4112 dotace KÚSK

6171_5362
6171_5169

Rozpočet
upravený

0,00
315 000,00

117 610,00
357 900,00

Celkem změna příjmů

Rozdíl

117 610,00
42 900,00

160 510,00

Rozpočtové výdaje
§

6171
6171

Financování Rozpočet
z položky
původní

Položka Název

5169 místní správa-služby
místní správa-platby daní a
5362 poplatků

Rozdíl

4112

280 000,00

322 900,00

42 900,00

1122

0,00

117 610,00

117 610,00

Celkem změna výdajů

Hlasování:
Pro: 7

Rozpočet
upravený

160 510,00

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 1/2019.
Číslo usnesení: 2019-03-06
8. Hospodářský výsledek MŠ Jevany za rok 2018
MŠ Jevany v roce 2018 hospodařila s přebytkem ve výši 6 925,59 Kč k 31.12.2018. Paní ředitelka
podala žádost o přesunutí přebytku do rezervního fondu. Souhlasí zastupitelé s převodem
hospodářského výsledku MŠ Jevany ve výši 6 925,59 Kč do rezervního fondu MŠ Jevany?
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo převod výsledku hospodaření MŠ Jevany za rok 2018 ve výši
6 925,59 Kč do rezervního fondu MŠ Jevany.
Číslo usnesení: 2019-03-07
9. Žádost č.j. 347/2019 o pronájem urnového hrobu
Dne 1.4.2019 byla podána žádost o přidělení urnového místa na hřbitově Aldašín pod č.j.:
347/2019. Souhlasí zastupitelé s pronájmem urnového místa?
Hlasování:
Pro:1
pí. Rašovská

Proti:2
p. Lahoda, p. Kameníček

Zdržel se:4

Zastupitelstvo obce neschválilo pronájem urnového místa dle žádosti č.j.: 347/2019.
Číslo usnesení: 2019-03-08
10. Žádost č.j.327/2019 o pronájmu tělocvičny v budově OÚ
Žádost č.j.: 327/2019 o pronájem tělocvičny za účelem konání skupinové lekce cvičení od 9,30
do 11,30 hodin. Pronájem tělocvičny za úplatu 200,- Kč/hod. Akce proběhla v sobotu 30.3.2019.
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo pronájem tělocvičny na skupinovou lekci cvičení, která proběhla
v sobotu 30.3.2019 od 9,30 do 11,30 hodin. Za celkovou částku 400,-Kč.
Číslo usnesení: 2019-03-09
11. Veřejnoprávní smlouva č.j.331/2019
Posázaví o.p.s., která byla i letos organizátorem akce „Čistá řeka Sázava 2019“ obec žádá o
finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč na zmiňovanou akci, která již proběhla v rámci obce v sobotu
13.4.2019. Důvodem finančního příspěvku jsou zvyšující se náklady na organizaci celé akce. Obci
byla pro účastníky úklidu poskytnuta trička, rukavice a pytle na odpad. Následně i svoz vysbíraného
odpadu. Souhlasí zastupitelé s finančním příspěvkem ve výší 3 000,-Kč na akci „Čistá řeka Sázava
2019“?
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek pro organizaci Posázaví o.p.s. ve výši 3 000,-Kč.
Číslo usnesení: 2019-03-10
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12. Žádost č.j.326/2019 o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
Linka bezpečí, z.s. obec žádá o finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč na podporu provozu linky,
která v rámci České republiky působí již 25 let.
Hlasování:
Pro: 0

Proti: 0

Zdržel se: 7

Zastupitelstvo obce neschválilo příspěvek ve výši 5 000,- Kč na podporu provozu Linky bezpeční,
s.z.
Číslo usnesení: 2019-03-11
13. Žádost č.j. 316/2019 o dar na babybox
22.3.2019 byla přijata žádost pod č.j.: 316/2019 o finanční dar na výměnu původního babyboxu
v nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově, který zde byl umístěn v roce 2009. Finanční dar bude
použit na nový babybox poskytující bezpečnější a komfortnější prostředí. Souhlasí zastupitelé
s finančním darem a v jaké výši?
Hlasování:
Pro: 0

Proti:2
Ing. Jelínek, p. Lahoda

Zdržel se: 5

Zastupitelstvo obce neschválilo finanční dar na výměnu babyboxu v nemocnici Rudolfa
a Stefanie v Benešově.
Číslo usnesení: 2019-03-12
14. Žádost č.j.295/2019 o pronájem kina
Kino na kolečkách podalo dne 20.3.2019 žádost o pronájem prostoru kinosálu na sobotu 13.4.2019
od 9,00 do 16,00 hodin za účelem soustředění promítačů za cenu 400,- Kč/den. Soustředění již
proběhlo. Souhlasí zastupitelé s pronájmem kinosálu a cenou 400,- Kč/den?
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo pronájem kinosálu za účelem soustředění promítačů, které proběhlo
v sobotu 13.4.2019 od 9,00 do 16,00 hodin za cenu 400,- Kč/den.
Číslo usnesení: 2019-03-13
15. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Jevany
Paní ředitelka předložila návrh pro přijímaní dětí do MŠ Jevany pro školní rok 2019/2020. Navrhuji
kritéria k přijímání do MŠ Jevany na školní rok 2019/2020 v tomto znění:
1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu Jevany od povinně vzdělávaných po děti
dvouleté, které dovrší věk tří let do 31.12.2019.
2. Děti s trvalým pobytem v obci Vyžlovka seřazeny podle věku od nejstaršího po nejmladší,
které dovrší věk tří let do 31.12.2019.
3. Děti s trvalým pobytem v obci Černé Voděrady seřazeny podle věku od nejstaršího po
nejmladší, které dovrší věk tří let do 31.12.2019.
4. Děti ostatní seřazeny podle věku od nejstaršího po nejmladší, které dovrší věk tří let do
31.12.2019 do nejvyššího povoleného počtu dětí zapsaných v rejstříku škol a školských
zařízení.
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Souhlasí zastupitelé s tímto návrhem?
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo navržená kritéria jako závazná pro přijímání dětí do MŠ Jevany pro
školní rok 2019/2020.
Číslo usnesení: 2019-03-14
16. Dodatek č.12 o závazku veřejné služby v linkové dopravě se společností Ropid
Dodatek č.12 s organizací ROPID ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
v systému PID linka č. 492 na rok 2019. Souhlasí zastupitelé s podpisem dodatku č. 12?
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo podpis dodatku č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě v systému PID linka č. 492 na rok 2019.
Číslo usnesení: 2019-03-15
17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.IV-12-6024005/1
Souhlasí zastupitelé s podpisem smlouvy za jednorázovou náhradu 1 000,-Kč?
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. č.IV-12-6024005/1, za jednorázovou náhradu 1 000,- Kč.
Číslo usnesení: 2019-03-16
18. Darovací smlouva na pozemek parc.č. 20/5 o výměře 40 m2 do vlastnictví obce
Na základě geometrického plánu č. 2797/2017 ze dne 26.10.2018 bylo zjištěno, že budova kina je
umístěna z části na soukromém pozemku. Souhlasí zastupitelé s bezplatným převedením pozemku
parc. č. 20/5 dle geometrického plánu č. 2797/2017 o výměře 40 m2 do vlastnictví obce?
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo bezplatné převedení pozemku parc. č. 20/5 dle geometrického plánu
č. 2797/2017 ze dne 26.10.2018 o výměře 40 m2 do vlastnictví obce.
Číslo usnesení: 2019-03-17
19. Dovybavení JSDH a SDH
SDH Jevany žádá o dovybavení členů jednotky a sboru dobrovolných hasičů (žebřík, savice,
zásahový oblek, rukavice, přilba, svítilna, aj.) Souhlasí zastupitelé s dovybavením členů jednotky
a sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 101 465,- Kč bez DPH?
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Zastupitelstvo obce schválilo dovybavení členů jednotky a sboru dobrovolných hasičů dle cenové
nabídky za částku 101 465,- Kč bez DPH.
Číslo usnesení: 2019-03-18
20. Žádost o finanční příspěvek – Jevanský Železňák 2019
SDH Jevany žádá č.j. 429/2019 o finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč na akci Jevanský železňák
2019. Akce se bude konat v sobotu 15.6.2019 od 10,00 hodin na parkovišti u Jevanského rybníka
a současně žádá o zajištění dvou mobilních WC s umyvadly, které budou dále využity na navazující
akci Paddleboard contest vol. 6. 2019, tentýž den.
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč a pronájem dvou mobilních WC
na akci Jevanský železňák 2019, konanou Na parkovišti u Jevanského rybníka v sobotu 15.6.2019
od 10,00 hodin.
Číslo usnesení: 2019-03-19
21. Žádost o finanční příspěvek – Paddleboard Contest vol. 6. 2019
Byla podána žádost pod č.j. 432/2019 o finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč na konání akce
Paddleboard Contest vol. 6. 2019, která se bude konat 15.6.2019 od 13,00 do 20,00 hodin na pláži
Jevanského rybníka. Samotná příprava akce bude probíhat již od 7,00 hodin ráno, finanční
prostředky poslouží k zajištění samotné akce.
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek ve výši 5 000,- na akci Paddleboard Contest vol. 6.
2019, konanou na pláži Jevanského rybníka v sobotu 15.6.2019 od 13,00 do 20,00 hodin.
Číslo usnesení: 2019-03-20
22. Žádost o úpravu fasády pizzerie čp. 175
Byla podána žádost č.j.:428/2019 na opravu fasády (z levé boční strany), dospárování oken
a renovaci okenic. Jelikož se jedná o širší rozsah, k dalšímu projednání bude předáno stavební
komisí.
Zastupitelstvo obce žádost projednalo a bere ji na vědomí.
23. Přemístění kontejnerů na tříděný odpad
Na základě stále se zhoršujícího stavu odpadu okolo kontejnerů navrhuji k diskusi, zda některé
kontejnery nepřemístit. Z „parkoviště u Jevanského rybníka“ na obecní pozemek parc.č. 67/6 u
„trafo stanice, ul. Penčická“. Dále kontejnery z ul. Pražské „u Vyžlovského rybníka“ přemístit ke
stávajícímu sběrnému místu „roh ul. V Zátiší a Příčná“. Viz. přiložené foto, které zobrazuje půl den
po uklizení míst v okolí kontejnerů. Pytlový svoz sice stále funguje, ale čím dál tím častěji se
setkáváme s odloženými pytli na tříděný odpad u kontejnerů. Pytlový svoz tímto ztrácí na významu.
Navrhuje někdo jiné řešení?
Souhlasí zastupitelé s přemístěním kontejnerů s platností od 1.5.2019?
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Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo přemístění kontejnerů na tříděný odpad z „parkoviště u Jevanského
rybníka“ na obecní pozemek parc.č. 67/6 u „trafo stanice, ul. Penčická“. Dále kontejnery z ul.
Pražské „u Vyžlovského rybníka“ přemístit ke stávajícímu sběrnému místu „roh ul. V Zátiší
a Příčná“. S platností od 1.5.2019.
Číslo usnesení: 2019-03-21
24. Žádost o pronájem tělocvičny na OÚ Jevany
Žádost o pronájem tělocvičny na akci Rozhýbeme Jevany. Cvičení bude probíhat nepravidelně –
v sobotu nebo neděli – vždy od 9,30 do 11,30 hodin. Každá konkrétní akce bude předem nahlášena
na OÚ Jevany. Cena za hodinu vč. aparatury je 200,-/hod. Veškerý výtěžek, který nehradí lektora
a pronájem sálu je věnován na dobročinné účely pro konkrétní děti, které tuto pomoc potřebují
(dvojčata mají atypický autismus ADHD, svalovou hypotonii a vadné držení těla).
8
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.03/2019 ze dne 25.04.2019

Akce naplánované v nejbližší době:
• 21.4.2019 Fitness box – GroupSparring
• 5.5.2019 Piloxing Barre a Knockout, Pound
• 18.5.2019 Pilates, Port de Bras
• 26.5.2019 Tabata, Kruhový tréning
Souhlasí zastupitelé s pronájmem tělocvičny za uvedených podmínek?
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo žádost o pronájmu tělocvičny na konání sportovních akcí za úplatu
200,- Kč/ hod.
Číslo usnesení: 2019-03-22
25. Žádost o poskytnutí dotace na žáka
4. ZŠ Nerudova v Říčanech prostřednictvím Města Říčany nás žádá (č.j. 435/2019) o příspěvek na
1 žáka, který školu navštěvuje. Celkem se jedná o příspěvek ve výši 3 213,- Kč. Souhlasí zastupitelé
s darováním příspěvku ve výši 3 213,-Kč na žáka z Jevan?
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na žáka pro 4. ZŠ Nerudova v Říčanech ve výši 3 213,- Kč.
Číslo usnesení: 2019-03-23
26. Žádost o finanční příspěvek na akci pro rodiny s dětmi „Začarovaný les“
Spolek TUDYZNUDY zastoupený radní Janou Pelikánovou se obrací s žádostí (č.j.437/2019)
o finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč na podporu volnočasové aktivity ZAČAROVANÝ LES,
která se koná v neděli 12.5.2019 od 14,00 do 17,00 hodin na hrázi Jevanského rybníka. Souhlasí
zastupitelé s příspěvkem 5 000,- Kč na výše uvedenou akci?
Hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 2
p. Švejda, p. Kameníček

Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek ve výši 5 000,-Kč na akci „Začarovaný les“, která se koná
v neděli 12.5.2019 od 14,00 do 17,00 hodin na hrázi Jevanského rybníka.
Číslo usnesení: 2019-03-24
Projednávaný materiál:
• PM 2019/13 v sobotu 13.4.2019 se konal úklid obce v rámci akce „Čistá řeka Sázava 2019“
děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se úklidu účastnili ať již v organizovaném čase či
mimo něj. Celkem se vysbíralo 18 pytlů odpadu. Úklid obce je plánován opět na podzim
2019.
• PM 2019/14 v sobotu 4.5.2019 od 09,30 hodin bude na pláži u Jevanského rybníka probíhat
Okrsková hasičská soutěž. Zahájení útoků v 10,00 hodin. Jevany soutěží v ženské i mužské
kategorii, přijďte fandit. Všichni jsou srdečně zváni.
• PM 2019/15 v úterý 30.5.2019 od 16,30 hodin bude probíhat stavění máje na parkovišti
u Jevanského rybníka. Pomoc při stavění a zdobení máje vítaná.
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Příští řádné zastupitelstvo se bude konat ve čtvrtek 30.5.2019 od 18,00 hodin.
Starosta Jan Stejskal poděkoval za účast a ukončil zasedání v 19:15 hodin.
Datum vyhotovení: 26.04.2019
Zapsala: Ing. Alice Rašovská______________________
Ověřil: Petr Kameníček __________________________
Ověřil: Radek Jandl _____________________________

__________________
Starosta Jan Stejskal

____________________________
Místostarosta Ing. Alice Rašovská

Vyvěšeno: 26.04.2019
Sejmuto:
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