OBECNÍ ÚŘAD V JEVANECH
Černokostelecká 49, 281 66 Jevany
ID dat. Schr. j7sbduc: 321 678 177
www.obecjevany.cz e-mail: urad@obecjevany.cz

Zápis č. 05/2022
z řádného zasedání zastupitelstva obce Jevany, konaného
dne 16.6.2022
00
od 18. hodin v budově Obecního úřadu v Jevanech
Přítomni:
Jan Stejskal
Jaroslav Švejda
Ing. Markéta Vávrová
Ing. Petr Jelínek
Jan Lahoda
Petr Kameníček

Omluveni:

Neomluveni:

Radek Jandl
Ing. Alice Rašovská
Roman Trmal
Hosté: V zasedací místnosti bylo z řad veřejnosti přítomno: 13 občanů.
Zahájení
Řádné zasedání zastupitelstva obce Jevany zahájil a řídil starosta obce Jan Stejskal, který oznámil, že
zasedání zastupitelstva bylo svoláno a vyhlášeno dne 08.06.2022 a je vzhledem k nadpoloviční
přítomnosti členů zastupitelstva obce usnášení schopné. Ze zasedání je pořizován pouze písemný
záznam.
Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis zachycuje přítomné osoby,
předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.
Zapisovatel a ověřovatelé zápisu
1. Starosta obce pověřil jako zapisovatele Ing. Alici Rašovskou a navrhl ověřovatele:
Romana Trmala, Jaroslava Švejdu.
Hlasování:
Pro:8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zapisovatel byl pověřen a ověřovatelé byli schváleni.
Číslo usnesení: 2022-06-01
2. Návrh na doplnění programu jednání
17. Žádost o možnosti využití tělocvičny pro kurz 1. pomoci pro děti z SDH Jevany a SK Jevany,
č.j. 829/2022
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18. Předložení žádosti o dotaci s projektem „Modernizace Kina Jevany“ do programu Státního
fondu kinematografie
19. Žádost o umístění vývěsní skříňky Sdružení pro Jevany, č.j. 845/2022
20. Vyjádření k minulému zápisu, konkrétně k bodům PM 24/2022 a PM 25/2022, č.j. 843/2022
Souhlasí zastupitelé s doplněním programu jednání?
Hlasování:
Pro:8
Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo doplnění programu jednání.
Číslo usnesení: 2022-06-02

3. Program jednání:
1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Návrh na doplnění programu jednání
3. Schválení programu jednání
4. Odprodej části pozemku parc. č. 10/2 a 10/5 v k.ú. Jevany na základě vyvěšeného záměru
5. Věcná břemena, č.j. 729/2022
6. Využívání toalet na fotbalovém hřišti, č.j. 713/2022
7. Žádost o vydání obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, č.j.: 675/2022
8. Žádost o finanční příspěvek Paddleboard Contest vol. 8, č.j. 663/2022
9. Žádost o možnosti využití víceúčelového hřiště, č.j. 696/2022
10. Dotace z programu MMR, 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+
11. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností, svazek obcí Jekoz
12. SoD k projektu: „Snížení energetické náročnosti obecní budovy č.p. 175 v Jevanech“
13. Pumptrack, č.j. 796/2022
14. Žádost o finanční příspěvek na akci JEVANSKÝ ŽELEZŇÁK 2022, č.j.801/2022
15. Žádost o využití veřejného prostranství č.j. 804/2022
16. Žádost o pronájem urnového místa, č.j. 812/2022
Hlasování:
Pro:8

Proti:

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo program veřejného zasedání.
Číslo usnesení: 2022-06-03

PROJEDNÁVÁNÍ PROGRAMU
4. Odprodej části pozemku parc. č. 10/2 a 10/5 v k. ú. Jevany na základě vyvěšeného záměru
Předkládá: Jan Stejskal

Na zasedání č. 4/2022 byla předložena žádost na odprodej části obecního pozemku z důvodu
narovnání majetkoprávních vztahů, byl vyvěšen záměr na odprodej části zmiňovaných obecních
2
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pozemků. Vyvěšený záměr, ze dne 17.5.2022 parc. č. 10/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 13m2, 10/5
ostatní plocha ost. komunikace díl „a“ o výměře 10m2, 10/5 ostatní plocha ost. komunikace díl „b“
výměře 34m2 vše v k. ú. Jevany, dle geometrického plánu č. 1300-32/2022. Celkem se jedná o 57m2.
Dle usnesení č. 2022-02-15 ze dne 7.4.2022 pro stanovení ceny je nutné mít zpracovaný znalecký
posudek, který byl 3.5.2022 předložen. Znalecký posudek vyčíslil cenu předmětných pozemků na
částku 71 000,- Kč, tj. 1 250,- Kč/m2. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.
Souhlasí zastupitelé s odprodejem obecních pozemků za celkovou cenu 71 000,- Kč?
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo prodej obecních pozemků, dle geometrického plánu č. 1300-32/2022 tj.
parc. č. 10/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 13m2, 10/5 ostatní plocha ost. komunikace díl „a“ o
výměře 10m2, 10/5 ostatní plocha ost. komunikace díl „b“ výměře 34m2 vše v k. ú. Jevany. Celková
výměra 57m2. Dle znaleckého posudku, kdy je určena cena za 1m2 ve výši 1 250,- Kč za celkovou
cenu 71 000,- Kč. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.
Číslo usnesení: 2022-06-04

5. Věcná břemena, č.j. 729/2022
Předkládá: Jan Stejskal

Byl předložen k projednání obecnímu zastupitelstvu záměr vzájemného poskytnutí služebnostívěcných břemen.
1) Zřízení služebnosti věcného břemene práva cesty na pozemcích ČZU v Praze ve prospěch
Obce Jevany. Důvodem je obslužnost obecní ČOV po lesní cestě za Pilským rybníkem.
Zřízení věcného břemene se navrhuje v rozsahu dle GP č. 1057-6/2019, věcné břemeno cesty ve
prospěch obce Jevany. Panující pozemek: parc. č. st. 721 ve vlastnictví Obce Jevany (parcela s obecní
ČOV). Služebné pozemky: z GP pouze parcely na LV 858 (ČZU v Praze): parc. č. 117, 124/1, 124/2,
124/3, 125/1, 503/2. Ostatní pozemky na tomto GP se nezatěžují, v GP jsou obsaženy, protože se
zároveň musí přemapovat katastrální mapa podle skutečného stavu zjištěného měřením (změna
polohového určení bodů na hranicích LV 858 a změna zákresu pozemků LV 858 v katastrální mapě).
Za zřízení věcného břemene ve prospěch Obce Jevany byl přiložen do jednání Správní rady ČZU
v Praze návrh ve výši 37 400,- Kč bez DPH. Cena obsahuje zjištěnou cenu znaleckým posudkem.
Souhlasí zastupitelé se zřízením věcného břemene ve prospěch obce Jevany v rozsahu dle GP č. 10576/2019. Pouze parcely na LV 858 (ČZU v Praze) parc. č. 117, 124/1, 124/2, 124/3, 125/1, 503/2 za
cenu 37 400,- Kč bez DPH?

Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo v rozsahu dle GP č. 1057-6/2019 věcné břemeno cesty ve prospěch obce
Jevany. Služebné pozemky z GP pouze parcely na LV 858 (ČZU v Praze) parc. č. 117, 124/1, 124/2,
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124/3, 125/1, 503/2. Ostatní pozemky na tomto GP se nezatěžují, v GP jsou obsaženy, protože se
zároveň musí přemapovat katastrální mapa podle skutečného stavu zjištěného měřením (změna
polohového určení bodů na hranicích LV 858 a změna zákresu pozemků LV 858 v katastrální mapě).
Za cenu zjištěnou znaleckým posudkem ve výši 37 400,- Kč bez DPH.
Číslo usnesení: 2022-06-05

2) Zřízení služebnosti věcné břemeno práva inženýrské sítě, práva vedení a údržby vodovodu
a práva chůze a jízdy na pozemcích Obce Jevany ve prospěch ČZU v Praze, pozemky v
lokalitě Jevany – náměstí a ke břehu Jevanského rybníka, obslužnost závlahového
vodovodu a podzemní čerpací stanice závlahy ČZU.
Zřízení věcných břemen se navrhuje v rozsahu dle GP 1287-183/2021, ve prospěch ČZU v Praze.
Panující pozemek parc. č. 282/3 ve vlastnictví ČZU v Praze (parcela s rezervoárem závlahové vody
v okrasné školce). Služebné pozemky LV10001 (obec Jevany) parc. č. 95/3, 134/2, 134/5, 137/1,
542/1.
Na zřízení věcného břemene ve prospěch ČZU v Praze byl předložen znalecký posudek, který určil
cenu ve výši 7 270,- Kč bez DPH.
Souhlasí zastupitelé se zřízením věcného břemene ve prospěch ČZU v Praze v rozsahu dle GP 1287183/2021 pozemky LV10001 (obec Jevany) parc. č. 95/3, 134/2, 134/5, 137/1, 542/1?
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch ČZU v Praze, v rozsahu dle GP 1287183/2021 pozemky LV10001 (obec Jevany) parc. č. 95/3, 134/2, 134/5, 137/1, 542/1. Za celkovou
cenu 7 270,- Kč bez DPH.
Číslo usnesení: 2022-06-06

6. Využívání toalet na fotbalovém hřišti, č.j. 713/2022
Předkládá: Jan Stejskal

Na minulém zasedání OZ č. 4/2022 byla podána žádost o možnosti využívání toalet na fotbalovém
hřišti. SK Jevany z.s. žádá o propůjčení klíčů od toalet na fotbalovém hřišti. Klíč budou mít
k dispozici trenéři jednotlivých oddílů, každý trenér bude zodpovídat za stav toalet po svém tréninku,
tedy za odemčení, zamčení a čistotu. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo (zdržel se p. Kameníček)
s předáním klíčů od toalet jednotlivým trenérům oddílů SK Jevany z.s. Každý trenér si bude
zodpovídat za odemčení, následně zamčení a čistotu toalet po svém tréninku. Číslo usnesení: 202205-14.
S tímto výrokem souhlasil i pan Lahoda, který po vyzvání OÚ, zda by mohl předat klíče reagoval:
„Vážené zastupitelstvo, jako pověřený správce sportovního areálu Jevany žádáme o upřesnění
usnesení zastupitelstva č. 2022-05-14, ve smyslu Vašeho emailu ze dne 18.5.2022, týkající se předání
5 kusů klíčů od WC, které je neurčitě formulováno a je velmi nekonkrétní. Jelikož jde o předání klíčů
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osobám pro nás neznámým. Navrhujeme předat klíče v počtu 1 ks včetně bezpečnostní kartičky
statutárnímu zástupci SK Jevany z. s. na základě konkrétně formulované písemné dohody o udržování
pořádku a čistoty, za které bude tento osobně zodpovídat a sám si zajistí distribuci klíčů
v neomezeném počtu mezi svými oddíly a trenéry.“
Je až absurdní, jaké dohody a usnesení musejí vznikat ke klíčkům od toalet, které jsou umístěné
v kabinách na fotbalovém hřišti. Je navrženo řešení, které pan Lahoda odsouhlasí a následně jej chce
měnit, proč? Pan Lahoda má obavy, ze znečištění toalet, ale pravděpodobně je v pořádku, že děti a
trenéři, kteří pravidelně trénují na víceúčelovém hřišti nemají možnost navštívit toalety. (Konkrétně
mají možnost navštívit, zhruba od 15.5.2022, kdy se konal sportovní den pro členy SK Jevany. Klíč
je na okénku, ale nechávat bezprizorně klíč na okénku, není správné, jelikož jej může kdokoliv použít
a není pak jednoznačné, kdo je za pořádek na toaletách zodpovědný). Způsob proč SK Jevany z. s.
takto žádala, byl právě proto, aby si každý z trenérů, který na hřišti trénuje, zodpovídal za klíč od
toalet a tím i pořádek na nich. Problém propůjčit klíče od toalet trenérovi, kterého neznáte je problém?
Je problém udělat tabulku a klíč předat proti podpisu? Pokud je to administrativní problém udělá to
obec. Není nám jasný důvod, proč by klíč měl přebrat statutární zástupce. Podotýkám, že jde o klíče
od toalet.
Souhlasí zastupitelé s usnesením ze dne 12.5.2022, číslo usnesení 2022-05-14 s tím, že klíč bude
předán prostřednictvím obce jednotlivým trenérům oproti podpisu?
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce souhlasí s usnesením č. 2022-05-14 ze dne 12.5.2022, klíč bude předán
prostřednictvím obce jednotlivým trenérům oproti podpisu.
Číslo usnesení: 2022-06-07

7. Žádost o vydání obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, č.j.: 675/2022
Předkládá: Jan Stejskal

Byla předložena žádost o vydání obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, jež bude regulovat
omezení hluku v obci v době pracovního klidu a státem uznaných svátků, tj. vymezení činností, které
by mohly narušit veřejný pořádek v obci Jevany nebo být v rozporu s dobrými mravy.
Návrh na znění omezení činností:
1. Noční klid je od 22,00 hodin do 6,00 hodin (vyjma silvestrovských a novoročních oslav).
V době nočního klidu je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.
2. Každý je povinen zdržet se v zastavěných částech obce, o nedělích a státem uznávaných
svátcích, v období od 1. května do 30. září v příslušném kalendářním roce, veškerých prací
spojených s užíváním motorových zařízení a přístrojů způsobujících hluk: sekaček na trávu,
cirkulárek, pil, křovinořezů, brusek a sbíjecích kladiv, apod.
Výše uvedená omezení se netýkají neodkladných zabezpečovacích prací způsobených haváriemi a
jinými životu nebezpečnými událostmi.
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Souhlasí zastupitelé s přípravou návrhu OZV o veřejném pořádku, která bude regulovat používání
přístrojů a zařízení způsobujících hluk o nedělích a státem uznávaných svátcích?
Hlasování:
Pro: p.Rašovská, p.Trmal

Proti: p. Kameníček, p. Jelínek, p. Lahoda,

Zdržel se: 3

Zastupitelstvo obce neschválilo záměr připravit návrh OZV o veřejném pořádku, která bude regulovat
používání přístrojů a zařízení způsobujících hluk o nedělích a státem uznávaných svátcích. Žádáme
občany, aby byli vůči sobě ohleduplní.
Číslo usnesení: 2022-06-08

8. Žádost o finanční příspěvek Paddleboard Contest vol. 8, č.j. 663/2022
Předkládá: Jan Stejskal

Byla podána žádost pod č.j. 663/2022 o finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč na konání akce
Paddleboard Contest vol. 8, 2022, která se bude konat v sobotu 10.9.2022 na pláži Jevanského
rybníka. Účastníci si mohou vyzkoušet jízdu na paddleboardech, následuje závod a doprovodný
program. Dále je žádáno o zajištění TOI-TOI toalet, které budou využity společně v rámci akce
Jevanský železňák 2022. Příprava akce bude probíhat již od ranních hodin. Finanční prostředky
poslouží k úhradě půjčovného za paddleboardy a zajištění samotné akce. Souhlasí zastupitelé s výše
uvedeným?
Hlasování:
Pro:8

Proti:0

Zdržel se:0

Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč a zajištění nákladů na TOI-TOI
toalet na akci Paddleboard Contest vol. 8, 2022, konanou na pláži Jevanského rybníka v sobotu
10.9.2022.
Číslo usnesení: 2022-06-09

9. Žádost o možnosti využití víceúčelového hřiště, č.j. 696/2022
Předkládá: Jan Stejskal

SK Jevany žádá o využití víceúčelového hřiště na akci dětský den, která již proběhla dne 3.6.2022.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

10. Dotace z programu MMR, 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+
Předkládá: Jan Stejskal

Projekt „Pumptrack v obci Jevany“, předložení žádosti o dotaci do programu MMR, programu 11782Podpora rozvoje regionů 2019+, byla podána 20.12.2020 a to na základě jednání OZ č. 9/2020, dne
17.12.2020, kde bylo předložení žádosti o dotaci schváleno.
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Obec obdržela informaci od společnosti, která pro obec řídí dotační řízení, že projekt nebyl podpořen.
Navíc byla tato informace veřejně dostupná na webových stránkách MMR.
Obec informovala o neschválení projektu k financování, konkrétně na zasedání č. 7/2021 v rámci
projednávaného materiálu. Tato informace dále zazněla na zasedání č. 8/2021, viz. níže
• v rámci jednání OZ č. 7/2021, dne 26.8.2021, PM 34/2021
Obec podávala na konci roku 2020 do programu MMR v rámci dotačního titulu Podpora budování a
obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku projekt „Pumptrack v obci Jevany“ splnil všechny
formální náležitosti, ale bohužel nebyl schválen k financování fondem.
• dle jednání na zasedání OZ č. 8/2021, dne 7.10.2021, bod č. 16
Byla předložena petice občanů obce Jevany proti plánované výstavbě „Skateparku“. Vedle dětského
hřiště, parc. č. 186/2 v k. ú. Jevany. Předložená petice je přílohou č.1.
V petici je mylně uvedeno, že zastupitelstvo obce Jevany plánuje na zasedání dne 7.10.2021 schválit
výstavbu „skateparku“ vedle dětského hřiště u křižovatky ulic Kozojedská, Na Skalce.
Pro upřesnění, zastupitelstvo na svém zasedání č. 9/2020 dne 17.12.2020 hlasovalo o předložení
žádosti o dotaci do programu MMR, program: podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul:
podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku „Pumptrack v obci Jevany“.
Na zasedání č. 7/2021 bylo prostřednictvím PM 34/2021 informováno o nepřidělení dotace MMR.
O výstavbě nebylo jednáno.
Starosta ujistil občany, že s výstavbou pumptracku se v obci Jevany nepočítá. Zastupitelstvo tuto
zprávu vzalo na vědomí.
Aktuálně a téměř po roce, kdy nebyl projekt doporučen k financování přišla z MMR informace, že
projekt „Pumptrack v obci Jevany“ na základě podané žádosti dne 20.12.2020, který byl podán do
programu Podpory obnovy a rozvoje venkova, DT H - Podpora budování míst aktivního a pasivního
odpočinku pro rok 2021, byla uvedená žádost doporučena k poskytnutí dotace, informace přišla na
úřad dne 15.5.2022 datovou schránkou. Jak je možné, že někteří zastupitelé věděli dříve než starosta
a místostarosta o přidělení dotace? Sdělení toho charakteru jsou doručována pouze do datové
schránky obce.
Aby bylo možné projekt financovat, je potřeba doplnit chybějící dokumenty (SoD, zpráva o výběru
dodavatele, aj.) nejpozději do 31.8.2022 jinak bude registrace zrušena. V případě, že na výzvu
k předložení povinných dokumentů nebude obec nijak reagovat, registrace projektu bude zrušena.
Jak již bylo několikrát řešeno a projednáváno a jak jsem sdělil, že se projekt v obci realizovat nebude,
a to stále trvá.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

11. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností, svazek obcí Jekoz
Předkládá: Jan Stejskal

Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů. Dohoda
Vám byla zaslána k náhledu. Souhlasí zastupitelé s předloženou dohodou, která řeší maximální
množství dodávané vody 55 568 m3 pro rok 2022?
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Hlasování:
Pro: 8

Zdržel se:0

Proti:0

Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem množství dodávané vody 55 568 m3 pro rok 2022
a předloženou dohodou o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících
vodovodů a pověřuje starostu jejím podpisem.
Číslo usnesení: 2022-06-10

12. SoD k projektu: „Snížení energetické náročnosti obecní budovy č.p. 175 v Jevanech“
Předkládá: Jan Stejskal

Dne 15. 6. 2022 v 16:00 hodin se sešli členové výběrové komise ve složení Ing. Markéta Vávrová,
Ing. Petr Jelínek, Roman Trmal k hodnocení nabídek pro výše zmiňovaný projekt.
Celkem byly podány 4 nabídky.
Výsledek hodnocení nabídek:
Pořadí
nabídky

Obchodní firma

IČO

1.

Numistav s.r.o.

083 11 978

2.

KFJ s.r.o.

062 95 533

3.

DEKO MONT s.r.o. 258 16 136

4.

kompozituRA s.r.o.

077 94 762

Adresa
Modřanská 1107/51,
147 00 Praha Podolí
Komenského 527,
281 63 Kostelec nad
Černými lesy
Starobělská 886/20,
Zábřeh na Moravě
Bělehradská 407/22,
Vinohrady, 120 00
Praha 2

Nabídková cena
bez DPH v Kč
2 658 380,79 Kč
3 112 733,94 Kč
3 042 879,49 Kč
3 251 786,75 Kč

Závěr hodnotící komise:
Komise doporučuje zadavateli přijetí nabídky pro zakázku „Snížení energetické náročnosti obecní
budovy č.p. 175 v Jevanech“ od firmy Numistav s.r.o. IČO: 08311978, která splnila všechny
požadavky dle platných právních předpisů a zadávací dokumentace a vyhověla hodnotícím kritériím.
Souhlasí zastupitelé s nabídkou pro zakázku „Snížení energetické náročnosti obecní budovy č.p. 175
v Jevanech“ od firmy Numistav s.r.o., IČO: 08311978, za nabídkovou cenu 2 658 380,79 Kč bez
DPH?
Hlasování:
Pro: 5

Proti: p. Kameníček, p. Lahoda

Zdržel se: p. Švejda

Zastupitelstvo obce schválilo nabídku pro zakázku „Snížení energetické náročnosti obecní budovy
č.p. 175 v Jevanech“ od firmy Numistav s.r.o., IČO: 08311978, za nabídkovou cenu 2 658 380,79 Kč
bez DPH a pověřují starostu podpisem smlouvy.
Číslo usnesení: 2022-06-11
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13. Pumptrack, č.j. 796/2022
Předkládá: Jan Lahoda

Tento bod nebude projednáván, bylo projednáno v rámci bodu 10.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

14. Žádost o finanční příspěvek na akci JEVANSKÝ ŽELEZŇÁK 2022, č.j.801/2022
Předkládá: Roman Trmal

Byla podána žádost, na každoroční akci Jevanský železňák 2022, kterou pořádá SDH Jevany v sobotu
10.9.2022 od 10,00 hodin na parkovišti u Jevanského rybníka. Jako tomu bylo v minulých letech,
akce opět proběhne ve spolupráci s Paddle Board Contest vol. 8. Zveme vás, na den plný soutěží,
zábavy a sportu určený všem věkovým kategoriím.
Žádáme o finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč, za který budou nakoupeny odměny pro vítěze
a zajištění drobného občerstvení pro soutěžící. Dále žádáme o zajištění TOI-TOI toalet, které budou
využity společně s Paddle Contestem vol. 8.
Souhlasí zastupitelé s finančním příspěvkem ve výši 5 000,-Kč na akci Jevanský železňák 2022?
Hlasování:
Pro: 8

Proti:0

Zdržel se:0

Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč na akci Jevanský železňák 2022.
Číslo usnesení: 2022-06-12

15. Žádost o využití veřejného prostranství č.j. 804/2022
Předkládá: Jan Stejskal

Společnost Good TV Production SE žádá o pronájem veřejného prostranství, z důvodu parkování
filmové techniky dne 3.7.2022 od 6,00 do 18,00 hodin. v ul. Luční parc. č. 67/15 zábor 100m2 a v ul.
Fantova parc. č. 72/35 zábor 300 m2. Cena bude stanovena dle OZV 3/2020. V ulicích bude zachován
průjezd pro složky IZS.
Souhlasí zastupitelé s pronájmem veřejného prostranství?
Hlasování:
Pro:8

Proti:0

Zdržel se:0

Zastupitelstvo obce schválilo pronájem veřejného prostranství společnosti Good TV Production SE
dne 3.7.2022 od 6,00 do 18,00 hodin v ul. Luční parc. č. 67/15 zábor 100 m2 a v ul. Fantova parc. č.
72/35 zábor 300 m2.V ulicích bude zachován průjezd pro složky IZS. Cena bude stanovena dle OZV
č. 3/2020.
Číslo usnesení: 2022-06-13
16. Žádost o pronájem urnového místa, č.j. 812/2022
Předkládá: Jan Stejskal

Byla podána žádost o pronájem urnového místa na Aldašíně. Souhlasí zastupitelé s pronájmem
urnového místa dle žádosti č.j. 812/2022?
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Hlasování:
Pro: 8

Proti:0

Zdržel se:0

Zastupitelstvo obce schválilo pronájem urnového místa dle žádosti č.j. 812/2022.
Číslo usnesení: 2022-06-14

17. Žádost o možnosti využití tělocvičny pro kurz 1. pomoci pro děti z SDH Jevany a SK Jevany,
č.j. 829/2022
Předkládá: Jan Stejskal

Pokud by měl zájem kurz navštívit někdo ze široké veřejnosti, kontaktujte paní Lucii Hladkou,
tel.: 773 750 183.
Souhlasí zastupitelé s bezplatným pronájmem tělocvičny na kurz 1. pomoci pro děti z SDH Jevany a
SK Jevany z.s., který proběhne v patek 24.6.2022 od 18:00 hodin?
Hlasování:
Pro:8

Proti:

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo bezplatný pronájem tělocvičny na kurz 1. pomoci pro děti z SDH
Jevany a SK Jevany, který proběhne v pátek 24.6.2022 od 18,00 hodin.
Číslo usnesení: 2022-06-15

18. Předložení žádosti o dotaci s projektem „Modernizace Kina Jevany“ do programu Státního
fondu kinematografie
Předkládá: Jan Stejskal

Na Státním fondu kinematografie běží měsíční výzva „Digitalizace a modernizace kin“. Je zde návrh
na předložení žádosti do této výzvy s projektem „Modernizace Kina Jevany“ ozvučení Dolby
Surround + scénické osvětlení. Modernizace by sloužila k postupné digitalizaci kina. Přednášky
filmových besed, využití pro mateřské školky a školy. Rozpočet projektu je 582 143,10 Kč vč. DPH
a všechny položky z rozpočtu jsou způsobilé, podpora ve výši 50%, lhůta pro podání žádosti je do
27.6.2022. Podání žádosti podléhá správní poplatek ve výši 5 000,- Kč.
Souhlasí zastupitelé s podáním žádosti o dotaci do programu Státního fondu kinematografie
s projektem: „Modernizace Kina Jevany“ ozvučení Dolby Surround + scénické osvětlení a úhradou
správního poplatku ve výši 5 000,- Kč?
Hlasování:
Pro:8

Proti:0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci do programu Státního fondu kinematografie
s projektem: „Modernizace Kina Jevany“ s ozvučení Dolby Surround + scénické osvětlení a úhradou
správního poplatku ve výši 5 000,- Kč.
Číslo usnesení: 2022-06-16
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19. Žádost o umístění vývěsní skříňky Sdružení pro Jevany, č.j. 845/2022
Předkládá: Petr Kameníček

Pan Kameníček žádá o možnost umístit vývěsní skříňku pro Sdružení pro Jevany, vedle nástěnky
koalice. Pořízení nástěnky a zabudování by bylo na vlastní náklady. Souhlasí zastupitelé s umístěním
nástěnky pro Sdružení pro Jevany?
Hlasování:
Pro: 4

Proti: p. Jelínek,
p. Vávrová

Zdržel se: p.Trmal,
p. Rašovská

Zastupitelstvo obce neschválilo vývěsní skříňku pro Sdružení pro Jevany.
Číslo usnesení: 2022-06-17
Pan Kameníček upozorňuje, že je porušován zákon o politických stranách a hnutích.

20. Vyjádření k minulému zápisu, konkrétně k bodům PM 24/2022 a PM 25/2022, č.j. 843/2022
Předkládá: Petr Kameníček

Vyjádření p. Kameníčka je přílohou č. 1, č. 2, č. 3 tohoto zápisu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
PM 27/2022
Informace k návrhu územního plánu.
Níže uvádíme stručnou rekapitulaci k návrhu ÚP.
• prostřednictvím zápisu č. 7/2021 dne 26.8.2021, bod č. 4
Byly sděleny připomínky zastupitelů za obec, které následně byly předloženy spolu s ostatními
připomínkami občanů na odbor ÚP do Říčan dne 30.9.2021.
• prostřednictvím zápisu č. 8/2022 dne 7.10.2021, bod č. 10
Bylo sděleno, že dne 30.9.2021 byly na Odbor územního plánování do Říčan zaslány připomínky
obce Jevany, které byly projednány na zasedání OZ č. 7/2021, dne 26.8.2021, vč. přílohy č.1.
Připomínky byly podány prostřednictvím zápisu ze zasedání OZ č. 7/2021. Dále byly předloženy
drobné připomínky k textu a grafické části. Předány byly i všechny připomínky, které přišly k návrhu
ÚP na obec v termínu pro podání připomínek k návrhu ÚP, obci na vědomí a připomínky, které přišly
po lhůtě podání připomínek ke společnému jednání. Celé znění vč. všech připomínek bylo zasláno
zastupitelům ve 39. týdnu 2021.
• prostřednictvím zápisu č. 9/2021 dne 4.11.2021 PM 43/2021
Bylo sděleno, že je nutné, aby se každý zastupitel ke každé došlé připomínce písemně vyjádřil, aby
byla zajištěna naprostá transparentnost situace ohledně návrhu územního plánu. Připomínky byly
zaslány všem zastupitelům prostřednictvím úschovny dne 12.11.2021. Zastupitelé měli možnost si
připomínky stáhnout elektronicky, případně si je vytištěné vyzvednout na OÚ. Písemná zpětná vazba
k jednotlivými připomínkám byla stanovena do 28.2.2022.
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• prostřednictví zápisu č. 2/2022 ze dne 7.4.2022 dle PM 11/2022
Obec informovala, že k datu 28.2.2022 se písemně vyjádřili Stejskal, Jelínek, Trmal, Jandl, Vávrová,
Rašovská. Od pana Kameníčka, Lahody a Švejdy jsme neobdrželi nic.
Územní plán považujeme za velmi zásadní dokument na další desetiletí a chceme, aby do veřejného
projednání šla jeho nejlepší možná forma. Proto považujeme zapojení všech zastupitelů za velice
důležité a nutné. Každý může svým pohledem a znalostmi přispět.
Termín pro zastupitele, kteří se stále ještě nevyjádřili byl prodloužen do 30.4.2022. Dále byli vyzváni,
že pokud potřebují více času k vyjádření, je nutné to sdělit.
• prostřednictvím zápisu č.4/2022 dne 12.5.2022 dle PM 20/2022
I přes snahu dát některým opozičním zastupitelům další možnost se vyjádřit k návrhu územního plánu
do prodlouženého termínu 30.4.2022 se p. Kameníček, p. Lahoda a p. Švejda nevyjádřili. Nevyjádřili
se ani do 12.5.2022, kdy proběhlo zasedání zastupitelstva č. 4/2022. Bylo požádáno o návrh řešení p.
Kameníčka, p. Lahodu, p. Švejdu, jak budeme situaci dále řešit. Zda potřebují delší časový prostor,
či jsou zde jiné překážky.
Vyjádření pana Kameníčka prostřednictvím zasedání OZ č. 4/2022 dne 12.5.2022
Pan Kameníček dodal: „že na zasedání OZ 7.4.2022 nebyla zapsána jeho odpověď na Vaši výzvu
k účasti na tvorbě územního plánu. Předávám ji proto písemně.
O územní plán jsem se zajímal a při setkání v budově OÚ dostal neúplné informace, zavádějící či
žádné informace (cyklostezka, zmenšení min. staveb. výměry, termíny schvalování ÚP). Nehodlám se
proto na této práci za tohoto složení stavební komise podílet a riskovat tak zneužití svého jména.
Připomínky k ÚP jsem Vám několikrát prezentoval ústně, nyní tedy i písemně:
1) ulici J. Špáty prodloužit směrem západním přes struhu až k lesu
2) ulici Sportovní protáhnout podél lesa a napojit na ul. J. Špáty. Ulici Sportovní směrem ke
struze rozšířit kvůli budoucímu provozu související s tamní výstavbou.
3) Parcelu vedle MŠ vyměnit se soukromým vlastníkem. Celý sportovní areál včetně MŠ pak
bude ve vlastnictví obce.
4) Neprodávat žádné obecní pozemky, ponechat je jako rezervu na různé výměny apod.
5) Zachovat hranici intravilánu“.
Zadání bylo jasné a několikrát opakované. Písemně se vyjádřit k došlým připomínkám občanů
a dotčených orgánů. Prosím pana Kameníčka o sdělení, jak je jeho vyjádření myšleno? Zda je to
vyjádření k některé došlé připomínce občana, či je to vyjádření Petra Kameníčka jako občana nebo
zastupitele k návrhu ÚP? Chápeme to tak správně, že je to vyjádření Petra Kameníčka jako zastupitele
i občana? Jen konstatuji, že připomínky k návrhu ÚP měly být předány do 30.9.2021, aby jej obec
mohla předat na odbor ÚP do Říčan. Vaše připomínky, které jste předložil prostřednictví zasedání
zastupitelstva 12.5.2022 jsou mimo zadání. Zadání znělo vyjádřit se k došlým připomínkám od
občanů a dotčených orgánů.
Pan Lahoda se vyjádřil 25.5.2022.
Dobrý den, nemám žádné připomínky k územnímu plánu.
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Pan Švejda se k návrhu ÚP doposud nevyjádřil.
Jelikož nikdo ze zastupitelů neměl žádné otázky k zadání, bylo zadání pro všechny srozumitelné a
jasné. Územní plán je naprosto klíčový dokument obce, a proto je nutné znát názor všech zastupitelů.
I přes veškerou snahu, získat od všech zastupitelů jejich názor, abychom byli zcela transparentní se
vyjádřilo pouze 6 zastupitelů.
Čekáním na vyjádření po termínu jsme ztratili více než 3 měsíce, kdy byl prodloužen časový prostor
pro vyjádření zastupitelů p. Kameníčka, p. Lahody a p. Švejdy, aby mohl být veden konstruktivní
dialog mezi všemi zastupiteli. Reakce některých zastupitelů je úplně mimo zadání a stejně neznáme
jejich názor k došlým připomínkám od občanů a dotčených orgánů, což bylo zásadní. Předesílám, že
se stále jedná o návrh ÚP, tzn. je stále možnost do něj zasahovat, upravovat apod. Velice nás mrzí,
že někteří zastupitelé jsou bez zájmu, se na tomto zásadním dokumentu podílet. Snažíme se o
společný dialog nad tímto zásadním dokumentem, ale stále jsme bez konstruktivní reakce.
Abychom dále prodlužovali lhůtu pro vyjádření se ukázalo, že není zcela žádoucí, proto je nutné
přistoupit k dalšímu kroku, a to je projednání mezi zastupiteli v rámci pracovního zastupitelstva.
Navrhuji termín pracovního zastupitelstva, kde budou jednotlivé připomínky diskutovány. Navrhuji
se sejít na přelomu července/srpna. Případně prosím o návrh termínu, abychom se sešli všichni
zastupitelé. Pokud nenajdeme společný termín během léta, navrhuji se sejít první týden v září.
PM 28/2022
Dne 15.6.2022 proběhla schůzka s Českou poštou ohledně možnosti prodeje budovy a provozování
Pošty Partner.
PM 29/2022
FC Jevany předložil průběžné vyúčtování za jarní část sezóny na základě PM 26/2022.
PM 30/2022
Autobusová doprava
Od 1.9.2022 by měla být dle návrhu zrušena autobusová linka č. 582, tyto spoje budou vráceny na
linku č. 382. Důvodem je nízká vytíženost linky č. 582. Do konce června by mělo proběhnout jednání,
kde budou navrhované změny řešeny.
PM 31/2022
Ladův kraj, připravuje charitativní akci Na kole dětem Ladovým krajem, která by měla proběhnout
koncem srpna, začátkem září, zatím probíhají jednání okolo organizace celé akce.
PM 32/2022
Informace pro pana Kameníčka, který mylně informuje občany, že výstava Igora Mikuly není
pojištěná. Výstava je pojištěna, jako všechen majetek obce, jak ukládá legislativa.
PM 33/2022
Byl zpracován hydrogeologický průzkum na deponii.
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PM 34/2022
Projekt: „Obnova místních komunikací v obci Jevany“, který byl předložen na MMR Podpora rozvoje
regionů 2019+, program 117D821 Podpory obnovy a rozvoje venkova je nedoporučen k poskytnutí
dotace.
PM 35/2022
Doprovodné promítání a přednáška k probíhající výstavě fotografií Igora Mikuly proběhne v sobotu
2.7.2022 od 18,30 hodin v kině Jevany.
Pro více informací o dění v obci sledujte webové stránky obce www.obecjevany.cz, Jevanskou
infolinku, FB profil Obecní úřad Jevany a obecní nástěnky.
Příští řádné zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 25.8.2022 od 18,00 hodin.
Starosta Jan Stejskal poděkoval za účast a ukončil zasedání v 19:50 hodin.
Datum vyhotovení: 17.06.2022

Zapsala: Ing. Alice Rašovská________________________________________________________

Ověřil: Jaroslav Švejda____________________________________________________________

Ověřil: Roman Trmal_____________________________________________________________

_________________
Starosta Jan Stejskal

____________________________
Místostarostka Ing. Alice Rašovská

Vyvěšeno: 17.06.2022
Sejmuto: 04.07.2022
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