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. 08/2019
z řádného zasedání zastupitelstva obce Jevany, konaného
dne 07.11.2019
od 18. 00 hodin v budově Obecního úřadu v Jevanech
Přítomni:
Jan Stejskal
Ing. Alice Rašovská
Jaroslav Švejda
Roman Trmal
Ing. Markéta Vávrová
Ing. Petr Jelínek
Jan Lahoda
Petr Kameníček
Radek Jandl

Omluveni:

Neomluveni:

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 30.10.2019 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 Jana Lahodu.
Hlasování:
Pro:9

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

Pověření zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Schválení programu jednání
Návrh na doplnění programu jednání
Žádost č.j.1205/2019 o pronájem kina
Žádost č.j.1210/2019 o pronájem pozemku
Smlouva č. 313/2020 o uložení odpadu na řízenou skládku Radim
Žádost č.j.1186/2019 o přerušení provozu MŠ Jevany
Revokace usnesení č.j.2018-9-109
Návrh rozpočtu obce Jevany na rok 2020

Hlasování:
Pro:9

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Zastupitelstvo obce schválilo program veřejného zasedání.
Číslo usnesení: 2019-08-01
3. Návrh na doplnění programu jednání:
10) Žádost o pronájem obecního pozemku parc č. 532/2 k filmovému natáčení,
č.j.1234/2019
11) Žádost o pronájem tělocvičny č.j. 1245/2019
12) Žádost o svolení pořádat „Vánoční sousedský trh“ č.j. 1249/2019
13) Žádost o urnové místo č.j. 1254/2019
14) Dočasná změna otevírací doby pošty
Hlasování:
Pro:9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo doplnění programu veřejného zasedání zastupitelstva.
Číslo usnesení: 2019-08-02
PROJEDNÁVÁNÍ PROGRAMU
4. Žádost č.j.1205/2019 o pronájem kina
„Kino na kolečkách“ nás žádá o pronájem kina pro předvánoční promítání pro ZŠ Kostelec n. Č. l.
a to ve dnech 17.-19.12.2019. „Kino na kolečkách“ bude pro obec Jevany promítat zdarma v neděli
1.12.2019. Obec bude fakturovat za pronájem kina 2 dny.
Navrhuji pronájem kina za 1 500,-Kč/den? Souhlasí zastupitelé s pronájmem kina za těchto
podmínek?
Hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo pronájem kina „Kinu na kolečkách“ ve dnech 17.-19.12.2019, za
částku 1 500,- Kč/den, tj. celkem 3 000,-Kč. Jeden den mají zdarma s tím, že obci zajistí bezplatné
adventní promítání v neděli 1.12.2019.
Číslo usnesení: 2019-08-03
5. Žádost č.j.1210/2019 o pronájem pozemku
ČZÚ ŠLP Kostelec nad Černými lesy žádá o pronájem pozemku p.č. 562/2 v k. ú. Jevany.
Jedná se o pronájem pozemku k výlovu Vyžlovského rybníka, který proběhl dne 2.11.2019.
Pronájem za cenu 5,- Kč/m2 dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o místních poplatcích. Souhlasí
zastupitelé s pronájmem pozemku?
Hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo pronájem pozemku pro ČZÚ ŠLP Kostelec nad Černými lesy dle
žádosti č. j. 1210/2019. Za celkovou cenu 4 065,- Kč.
Číslo usnesení: 2019-08-04
6. Smlouva č. 313/2020 o uložení odpadu na řízenou skládku Radim
Obec Radim předkládá smlouvu za změněných podmínek. Ve smlouvě je zvýšena cena za
1t odpadu na 1 145,- Kč bez DPH. Pro letošní rok byla cena za 1t 945,-bez DPH, v roce 2018 a
2017 cena 895,- Kč bez DPH.
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Souhlasí zastupitelé s podpisem smlouvy č. 313/2020 o uložení odpadu na řízenou skládku Radim
za změněných podmínek o navýšení ceny na částku 1 145,-Kč/t bez DPH?
Hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu se změnou ceny na částku 1 145,-Kč/t bez DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy č.313/2020 o uložení odpadu na řízenou skládku Radim.
Číslo usnesení: 2019-08-05
7. Žádost č.j.1186/2019 o přerušení provozu MŠ Jevany
Paní ředitelka MŠ Jevany žádá o přerušení provozu v termínu 23.12.2019–31.12.2019 z důvodu
vánočních prázdnin a čerpání řádné dovolené.
Hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo přerušení provozu MŠ v termínu 23.12.2019–31.12.2019 z důvodu
vánočních prázdnin a čerpání řádné dovolené.
Číslo usnesení: 2019-08-06
8. Revokace usnesení č.:2018-9-109
Usnesení 2018-9-109 se týká volby určených zastupitelů pro pořizování ÚPD, kterými jsou pan
starosta Stejskal a pan Švejda. Dle zákona je určeným zastupitelem pouze jeden zastupitel, proto je
nutné toto usnesení revokovat. Souhlasí zastupitelé se zástupcem pro pořizování ÚPD
p. Stejskalem?
Hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo revokovat usnesení č. 2018-9-109, a schvaluje určeného zástupce pro
pořizování ÚPD pana Jana Stejskala.
Číslo usnesení: 2019-08-07
9. Návrh rozpočtu obce Jevany na rok 2020
Návrh rozpočtu byl zastupitelům zaslán mailem, bude vyvěšen v zákonné lhůtě nejméně 15 dní,
nejdéle však do schválení rozpočtu pro rok 2020. Prosím tedy o případné návrhy na investice obce.
Souhlasí zastupitelé s vyvěšením návrhu rozpočtu na rok 2020 v tomto znění?
Hlasování:
Pro: 9

Proti:0

Zdržel se:0

Zastupitelstvo schválilo vyvěšení návrhu rozpočtu obce Jevany na rok 2020. Návrh rozpočtu bude
přílohou č. 1 tohoto zápisu. Návrh bude vyvěšen v zákonné lhůtě nejméně 15 dní, nejdéle však do
schválení rozpočtu obce na rok 2020.
Číslo usnesení: 2019-08-08
10. Žádost o pronájem obecního pozemku parc č. 532/2 k filmovému natáčení, č.j.1234/2019
Společnost Film Hunters s.r.o. žádá o pronájem části plochy před hřbitovem na Aldašíně pro účel
filmového natáčení, které je stanoveno na 19.11.2019. Dle vyhlášky č. 2/2017 o místních poplatcích
bude fakturovaná částka 10,-Kč/m2 zábor části plochy je 337 m2, tj. 3 370,-Kč. Průjezd komunikace
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v den natáčení bude zajištěn. Souhlasí zastupitelé s pronájmem části (337 m2) obecního pozemku
parc.č. 532/2?
Hlasování:
Pro: 9

Proti:0

Zdržel se:0

Zastupitelstvo schválilo pronájem části (337 m2) obecního pozemku parc. č. 532/2 k účelu
filmového natáčení dne 19.11.2019, za částku 3 370,-Kč.
Číslo usnesení: 2019-08-09
11. Žádost o pronájem tělocvičny č.j. 1245/2019
Byla podána žádost o povolení využívat cvičební sál pro hodiny „bodystylingu“ pravidelně každé
úterý od 18,30 hodin, lekce trvá 60 minut.
Souhlasí zastupitelé s pronájmem tělocvičny za částku 150,-/hod.?
Hlasování:
Pro: 9

Proti:0

Zdržel se:0

Zastupitelstvo schválilo pronájem tělocvičny, za částku 150,-Kč/hod., za účelem konání lekcí
„bodystylingu“ vždy v úterý od 18,30 hodin.
Číslo usnesení: 2019-08-10
12. Žádost o svolení pořádat „Vánoční sousedský trh“, č.j. 1249/2019
Občanka Jevan nás žádá o souhlas s pořádáním „Vánočního sousedského trhu“, který se bude konat
1.12.2019 od 15 do 18 hodin v okolí zvoničky. Trh bude součástí zahájení adventu a rozsvícení
stromečku. Součástí trhu bude i sbírka na nákup zeleně pro obec Jevany.
Souhlasí zastupitelé s konáním „Vánočního sousedského trhu“?
Hlasování:
Pro: 9

Proti:0

Zdržel se:0

Zastupitelstvo schválilo pořádání „Vánočního sousedského trhu“ v neděli 1.12.2019 od 15,00 do
18,00 hodin v okolí zvoničky. Trh bude součástí zahájení adventu a rozsvícení stromečku.
Číslo usnesení: 2019-08-11
13. Žádost o urnové místo č.j. 1254/2019
Občan Jevan žádá o pronájem urnového místa na Aldašíně. Souhlasí zastupitelé s pronájmem
urnového místa?
Hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo pronájem urnového místa žádosti č. j. 1254/2019.
Číslo usnesení: 2019-08-12
14. Dočasná změna otevírací doby pošty
Informace o změně otevírací doby na poště v Jevanech. Dovolujeme si Vás informovat, že otevírací
doba bude omezena na nezbytně nutnou dobu, a to v uvedených dnech vždy středa tj. (13.11.,
20.11., 27.11., 04.12.), z provozních důvodů. Ostatní dny zůstávají se stávající nezměněnou
otevírací dobou.
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Dny v týdnu
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Standardní otevírací doba
8:00-11:45, 14:00-15:30
8:00-11:45, 14:00-15:30
8:00-11:45, 14,00-15,30, 16:00-18:00
8:00-11:45, 14:00-15:30
8:00-11:45, 14:00-15:30
-

Dočasná otevírací doba

8:00-11:45, 14:00-15,30

-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí dočasnou změnu otevírací doby pošty vždy ve středu, ve dnech
13.11., 20.11., 27.11., 04.12.), dočasná otevírací doba 8:00-11:45, 14:00-15,30.
Projednávaný materiál:
• PM 2019/29
Obec Jevany Vás srdečně zve na již tradiční vánoční tvořivou dílnu, konanou v tělocvičně na OÚ.
V neděli 24.11.2019 od 14,00 hodin výroba adventních věnců, základní materiál poskytne obec.
Materiál na dozdobení je možné dokoupit na místě. Dále se můžete těšit na zdobení perníčků,
tvoření voňavých mýdel. Vánoční tvoření je určeno všem napříč generacemi. Více informací na OÚ
Jevany. Další informace budou následovat prostřednictvím letáků a infolinky.
• PM 2019/30
Obec Jevany vás zve na zahájení adventu a rozsvícení stromečku u jevanské zvoničky v neděli
1.12.2019 od 16,30 hodin. Pěvecké vystoupení mateřské školy v Jevanech, zpívání vánočních koled
s Annou a Matějem Chadimovými, předvánoční promítaní v kině, prodej výrobků a vánočních
dekorací jevanských hasiček. Součástí bude i Vánoční sousedský trh, který bude probíhat již od
15,00 hodin a nabídne výrobky patřící k Vánocům. Více informací bude následovat prostřednictvím
letáků a infolinky.
• PM 2019/31
Návrh rozpočtu MŠ Jevany na rok 2020, bude podrobně projednán před schválením rozpočtu obce
Jevany na rok 2020.
• PM 2019/32
V neděli 27.9.2019 proběhly u kina „Jevanské podzimní slavnosti“, děkujeme organizátorům za
krásnou a vydařenou podzimní akci, kterou dokázali vytvořit. Díky patří i všem návštěvníkům.
Z akce byl vybrán příspěvek ve výši 3 444,-Kč. Příspěvek je určen na obnovu zeleně v obci.
• PM 2019/33
V neděli 3.11.2019 proběhl lampionový průvod, děkujeme účinkujícím, kteří akcí prováděli, včetně
pana faráře Líznera. Dále děkujeme občanům z Jevan, kteří svými dary v podobě občerstvení,
nápojů a ovoce pro děti obohatili akci, která je jednou z tradičních akcí Jevan a samozřejmě všem,
kteří přišli a zúčastnili se. Zúčastnilo se okolo 100 dětí.
• PM 2019/34
Předvánoční setkání seniorů je plánováno na středu 18.12.2019 od 15,30 hodin. Pozvánky budou
zaslány během 46. týdne tohoto roku.
Pro více informací o dění v obci sledujte webové stránky obce (www.obecjevany.cz),
Jevanskou infolinku a obecní nástěnky.
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Příští řádné zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 19.12.2019 od 18,00 hodin.
Starosta Jan Stejskal poděkoval za účast a ukončil zasedání v 19:00 hodin.
Datum vyhotovení: 7.11.2019
Zapsala: Ing. Alice Rašovská______________________________________
Ověřil: Roman Trmal____________________________________________
Ověřil: Jan Lahoda_______________________________________________

__________________
Starosta Jan Stejskal

____________________________
Místostarostka Ing. Alice Rašovská

Vyvěšeno: 11.11.2019
Sejmuto:
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