OBECNÍ ÚŘAD V JEVANECH
Černokostelecká 49, 281 66 Jevany
:
321 678 177
e-mail: urad@obecjevany.cz
Zápis č. 04/2019
z řádného zasedání zastupitelstva obce Jevany, konaného
dne 30.05.2019
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
Ing. Markéta Vávrová
Ing. Petr Jelínek

Omluveni:

Neomluveni:

Hosté: V zasedací místnosti bylo z řad veřejnosti přítomno: 4 občani.
Zahájení
Řádné zasedání zastupitelstva obce Jevany zahájil a řídil starosta obce Jan Stejskal, který oznámil,
že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno dne 22.05.2019 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: Romana
Trmala a Jaroslava Švejdu.
Hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

Pověření zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Schválení programu jednání
Návrh na doplnění programu jednání
Žádost č.j. 495/2019 třídění odpadů
Žádost č.j. 512/2019 o příspěvek na Jevanohraní 2019
Podpis Smlouvy o dílo na rekonstrukci opěrné zdi u MŠ Jevany
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Hlasování:
Pro:9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo program veřejného zasedání.
Číslo usnesení: 2019-04-01
3. Návrh na doplnění programu jednání:
Starosta navrhuje doplnění programu veřejného zasedání zastupitelstva o následující body:
7)
8)
9)
10)

11)
12)
Hlasování:
Pro: 8

Žádost o vybudování průchozí branky mezi volejbalovým a dětským hřištěm,
č.j. 541/2019
Žádost o pronájem tělocvičny na OÚ Jevany, č.j. 540/2019
Žádost o finanční příspěvek na akci MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL
JEVANY 2019, č.j.: 545/2019
Předložení žádosti o dotaci do programu Ministerstva vnitra "Dotace pro jednotky
SDH obcí" 2020, výzva: JSDH_V3_2020 s názvem projektu: „Rekonstrukce
hasičské zbrojnice v obci Jevany“
Žádost o odkup pozemku parc.č. 288/77, 288/87, 288/64, st. parc. 376 v kat. území
Jevany, č.j. 550/2019
Žádost o povolení k zaparkování vozů filmové techniky, č.j.: 551/2019

Proti: 0

Zdržel se: 1
p. Kameníček

Zastupitelstvo obce schválilo doplnění programu veřejného zasedání zastupitelstva.
Číslo usnesení: 2019-04-02
PROJEDNÁVÁNÍ PROGRAMU
4. Žádost č.j. 495/2019 třídění odpadů
Majitel nemovitosti obec žádá o navýšení kontejnerů na tříděný odpad na parkovišti u Jevanského
rybníka. Vzhledem k odsouhlasení zastupitelů na zastupitelstvu č. 3/2019 o přemístění kontejnerů
není na tomto místě možné kontejnery navyšovat. Kontejnery byly přemístěny z parkoviště
u Jevanského rybníka do ul. Penčičká, Sázavská. Zhodnotíme situaci na tomto místě a pokud by
byla kapacita, mohl by být počet kontejnerů na plast, příp. papír navýšen. Nyní jsou zde umístěny
tři kontejnery na plast a dva kontejnery na papír. Právě s ohledem na každodenní nepořádek
u kontejnerů na exponovaných místech jako bylo parkoviště u Jevanského rybníka a ul. Pražská
u Vyžlovského rybníka se zastupitelstvo rozhodlo místa změnit. Nejednalo se pouze o odpad, který
by se nevešel do nádob na tříděný odpad, bohužel zde lidé nechávali veškerý odpad a spousty
dalších věcí. Obec splňuje průměrný koeficient množství nádob a míst na obyvatele obce, navíc
k tomu stále funguje ekonomicky neefektivní pytlový svoz, který umožňuje třídit všem bez ohledu
na vzdálenost k místu na tříděný odpad a objem kontejnerů. Kontejnery na tříděný odpad slouží
primárně občanům Jevan a není záměrem, aby zde tříděný i ostatní odpad zanechávali „projíždějící“
občané, kteří v Jevanech nebydlí. Občané Jevan byli včas informování o tomto přemístění
kontejnerů a mapa s místy umístění nádob je dostupná na webových stránkách obce a na vývěsce
u místního obchodu. Otázka týkající se kontejnerů v zemi je určitě zajímavá a esteticky
nejpřijatelnější. Zbudování je velmi nákladné, svozová firma, která v současné době sváží veškerý
odpad z obce nedisponuje tímto druhem nákladního auta, navíc je otvor pro vhazování vytříděného
odpadu velmi malý a tím vzniká další problém s většími kusy.
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Svoz bioodpadu řeší obec prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů, které jsou umístěny ve
dvoře OÚ, občané zde zdarma mohou ukládat bioodpad. Další možností je vozit bioodpad přímo do
kompostárny ve Struhařově, kde je uložení pro občany také zdarma, tím obec splňuje veškerou
zákonnou povinnost. Velkoobjemový kontejner je k dispozici ve dvoře OÚ, celoročně. Zde je
možné uložit směsný odpad, za poplatek 60,-Kč za objem 120 l.
Dále je možné odvážet směsný odpad za poplatek do společnosti STOBAU s.r.o. v Kosteleci n.Č.l.
i v sobotu v dopoledních hodinách.
Obec zvýší četnost svozu kontejnerů na papír ze stávajícího vývozu jednou za 14 dní na četnost
1x za týden. Souhlasí zastupitelé s navýšením četnosti svozů kontejnerů na papír s četností 1 x
týdně?
Hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo navýšení svozu kontejnerů na papír, a to s četností 1x týdně.
Číslo usnesení: 2019-04-03
5. Žádost č.j. 512/2019 o příspěvek na Jevanohraní 2019
Organizátor charitativní akce Jevanohraní 2019, která proběhne v sobotu 22.6.2019 od 14,00 hodin
na parkovišti u Jevanského rybníka žádá o finanční příspěvek na tuto akci ve výši 10 000,-Kč. Dále
žádá o zábor parkoviště od 21.6.2019 do 23.6.2019, zajištění mobilních toalet možnost vylepení
plakátů na stožáry veřejného osvětlení, možnost připojení do el. sítě, vyřízení žádosti s Osou.
Souhlasí zastupitelé s výše uvedenou žádostí?
Hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo dar ve výši 10 000,- Kč na akci Jevanohraní 2019, dále souhlasí se
záborem parkoviště od 21.6.2019 do 23.6.2019, zajištění dvou mobilních toalet, možnost napojení
do el. sítě, vylepení plakátů na stožáry veřejného osvětlení a vyřízení žádosti s Osou.
Číslo usnesení: 2019-04-04
6. Podpis Smlouvy o dílo na rekonstrukci opěrné zdi u MŠ Jevany
Vzhledem k velmi špatnému stavu opěrné zídky u MŠ Jevany, statik zpracoval nové řešení opěrné
zídky. Na základě projektu byly osloveny tři firmy s cenovou nabídkou. Nabídky byly posouzeny.
Dodavatelem stavebních prací byla vybrána společnost VUSO, s.r.o. s termínem ukončení
nejpozději do 31.08.2019. Souhlasí zastupitelé s podpisem Smlouvy o dílo se společností VUSO,
s.r.o.?
• Building support and management s.r.o.
356 897,00 Kč bez DPH
• ŽYLA s.r.o.
252 134,47 Kč bez DPH
• VUSO s.r.o.
204 271,00 Kč bez DPH
Hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem Smlouvy o dílo se společností VUSO, s.r.o., za cenu
204 271,00 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Číslo usnesení: 2019-04-05
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7. Žádost o vybudování průchozí branky mezi volejbalovým a dětským hřištěm, č.j. 541/2019
Jménem rodičů dětí z Jevan přišla prosba o vybudování průchozí branky mezi volejbalovým
a dětským hřištěm, minimálně se šíři průjezdu kočárku. Dále upozorňují na špatné zavírání branky
u dětského hřiště, které v dohledné době necháme opravit.
Souhlasí zastupitelé s opravou branky pro vstup na dětské hřiště a instalací samozavíracího
systému?
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schválilo opravu branky na dětské hřiště a instalaci samozavíracího systému.
Číslo usnesení: 2019-04-06
8. Žádost o pronájem tělocvičny na OÚ Jevany, č.j. 540/2019
Žádost č.j.: 540/2019 o pronájem tělocvičny za účelem konání skupinových lekcí cvičení
„ROZHÝBEME JEVANY“ ve dnech 8.6.2019 Bodyform a 16.6.2019 Piloxing Barra a Knockout,
Pound, vždy v čase 9,30- 11,30 hodin.
Souhlasí zastupitelé s pronájmem tělocvičny v uvedených dnech za úplatu 200,- Kč/hod.?
Hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo pronájem tělocvičny na OÚ za účelem akcí a to 8.6.2019 Bodyform
a 16.6.2019 Piloxing Barra a Knockout, Pound vždy v čase 9,30-11,30 hodin, za úplatu 200,Kč/hod.
Číslo usnesení: 2019-04-07
9. Žádost o finanční příspěvek na akci MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL JEVANY
2019, č.j.: 545/2019
Organizátor akce MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL JEVANY 2019, která proběhne
v sobotu 15.6.2019 od 13,00 do 23,55 hodin v Jevanském kině žádá o bezúplatný pronájem kina na
tuto akci a dále o finanční příspěvek ve výši 5 000,-Kč, který bude použit na pronájem promítací
techniky a zapůjčení níže uvedených filmů.
•
•
•
•

od 13,00 hodin Pohádky Naruby
16,00 hodin Mirai
19,00 hodin Favoritka
21,45 hodin Profesoři Zločinu

Souhlasí zastupitelé s finančním příspěvkem ve výši 5 000,- Kč a s bezúplatným pronájmem kina?
Hlasování:
Pro:9

Proti:0

Zdržel se:0

Zastupitelstvo obce schválilo žádost č.j. 545/2019 na bezúplatný pronájem kina a finanční příspěvek
ve výši 5 000,- Kč.
Číslo usnesení: 2019-04-08
10. Předložení žádosti o dotaci do programu Ministerstva vnitra "Dotace pro jednotky SDH
obcí" 2020, výzva: JSDH_V3_2020 s názvem projektu: „Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci
Jevany“.
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Ve stavební komisi se již několikrát diskutovalo o nové hasičské zbrojnici – zda má zůstat na návsi,
nebo zda má být přesunuta na pozemek deponie. Bohužel členové stavební komise nedošli
k jednotnému závěru, je zde hodně argumentů pro a proti, které nevedou k jednoznačnému závěru.
Ohledně rekonstrukce hasičárny na návsi byly kladeny otázky – zda se tam vůbec vejde co je
potřeba (z hlediska požadavků normy a dotace) a zda je rekonstrukce průchozí přes stavební úřad.
Konzultací na stavebním úřadě a grafickým ověřením ve studii proveditelnosti. Není to návrhová
studie, ale grafické znázornění toho, za jakých podmínek je návrh možný. Z tohoto posouzení
vyplývá, že návrh možný je, ale vzniká budova, která je svou hmotou větší než budova stávající.
Pokud by měla být rekonstrukce uskutečněna, předcházela by ji urbanistická studie, která by řešila
celkový vzhled v návaznosti na širší okolí návsi.
Souhlasí zastupitelé s podáním žádosti o dotaci „Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Jevany“
do programu Ministerstva vnitra "Dotace pro jednotky SDH obcí" 2020, výzvy: JSDH_V3_2020?
Hlasování:
Pro: 1
Pí. Rašovská

Proti:3
p. Kameníček, p. Švejda, p. Lahoda

Zdržel se: 5

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s podáním žádosti o dotaci "Dotace pro jednotky SDH obcí" 2020,
výzva: JSDH_V3_2020. Budou zpracovány studie pro výstavbu hasičské zbrojnice na jiném místě.
Číslo usnesení: 2019-04-09
11. Žádost o odkup pozemku parc. č. 288/77, 288/87, 288/64, st. p. 376 v kat. území Jevany,
č.j. 550/2019.
Souhlasí zastupitelé s vyvěšením záměru na odprodejem obecních pozemků parc. č. 288/77
o výměře 181m2, pozemek par. č. 288/87 o výměře 103m2, parc. č. 288/64 o výměře 938m2 a st. p.
376 o výměře 24m2 v kat. území Jevany.
Hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo vyvěšení záměru na prodej obecních pozemků parc. č. 288/77
o výměře 181m2, pozemek par. č. 288/87 o výměře 103m2, parc. č. 288/64 o výměře 938m2 a st. p.
376 o výměře 24m2 v kat. území Jevany.
Číslo usnesení: 2019-04-10
12. Žádost o povolení k zaparkování vozů filmové techniky, č.j. 551/2019.
Společnost New Wave Location s.r.o. žádá o pronájem části parkoviště u Jevanského rybníka pro
účel zaparkování doprovodné filmové techniky od 3.6.2019 do 10.6.2019, od 4:00 prvního dne do
23:00 hodin posledního dne. Dle vyhlášky č. 2/2017 o místních poplatcích bude fakturovaná částka
10,-Kč/m2 zábor části parkoviště je 500 m2, tj. 40 000,-Kč. Dále žádají o zábor části obecního
pozemku v ul. Lesní (parc.č. 300/182), zde se jedná o 100 m2, pro účel parkování filmové techniky
ve dnech 3.6.-7.6.2019 a 10.6.2019 v čase od 7,00 do 21,00 hodin, opět dle výše zmiňované
vyhlášky bude fakturovaná částka celkem 6 000,- Kč. Souhlasí zastupitelé s přijetím této částky?
Hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Zastupitelstvo obce schválilo pronájem obecních pozemků k parkování filmové techniky v celkové
částce 46 000,- Kč ze žádosti č.j.551/2019 ze dne 8.5.2019. Zábor bude na parkovišti u Jevanského
rybníka od 3.6.2019 do 10.6.2019, od 4:00 prvního dne do 23:00 hodin posledního dne. V ul. Lesní
zábor ve dnech 3.6.-7.6.2019 a 10.6.2019 v čase od 7,00 do 21,00 hodin.
Číslo usnesení: 2019-04-11
Projednávaný materiál:
• PM 2019/16
V neděli 2.6.2019 od 14,00 hodin pořádá FC Jevany na fotbalovém hřišti dětský den. Všichni
jsou srdečně zváni.
• PM 2019/17
V sobotu 15.6.2019 proběhne v Jevanech celodenní sportovně, kulturní dění.
Od 9,00 začíná JEVANSKÝ PADDLEBOARD CONTEST 2019 VOL. 6 na Jevanské pláži.
Od 9,30 hodin začíná akce 6. JEVANSKÝ ŽELEZŇÁK na parkovišti u Jevanského rybníka.
Od 13,00 začíná promítací pásmo v místním kině ku příležitosti 3. MEZINÁRODNÍHO
FILMOVÉHO FESTIVALU V JEVANECH. Promítání filmů bude probíhat až do večerních
hodin, poslední promítání začíná v 21:45.
Od 16,30 hodin proběhne na jevanské pláži slavnostní představení a vysvěcení obecních
symbolů, znaku a vlajky obce Jevany.
Všichni jsou srdečně zváni.
Pro více informací sledujte webové stránky obce, Jevanskou infolinku a obecní nástěnky.
Příští řádné zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 11.7.2019 od 18,00 hodin.
Starosta Jan Stejskal poděkoval za účast a ukončil zasedání v 19:50 hodin.
Datum vyhotovení: 30.05.2019
Zapsala: Ing. Alice Rašovská_______________________
Ověřil: Roman Trmal _____________________________
Ověřil: Jaroslav Švejda _____________________________

__________________
Starosta Jan Stejskal

____________________________
Místostarosta Ing. Alice Rašovská

Vyvěšeno: 31.05.2019
Sejmuto:
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