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. 09/2019
z řádného zasedání zastupitelstva obce Jevany, konaného
dne 19.12.2019
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 11.11.2019 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:
Jaroslava Švejdu a Romana Trmala.
Hlasování:
Pro:9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zapisovatel byl pověřen a ověřovatelé byli schváleni.
2. Program jednání:
Pověření zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Schválení programu jednání
Návrh na doplnění programu jednání
Schválení rozpočtu obce Jevany na rok 2020
Rozpočtové opatření č. 4/2019
Inventura a inventarizační komise
Návrh ceny vodného pro rok 2020
Kalkulace ceny stočného na rok 2020
Žádost č.j. 1360/2019 o poskytnutí prostor kina
Žádost č.j.1318/2019 o finanční příspěvek na Dětský den a Dětskou mikulášskou besídku
2019
11) Žádost o uzavření Smlouvy o věcném břemeni č.IZ-12-6000858/1, č.j. 1395/2019
12) Návrh rozpočtu MŠ Jevany na rok 2020
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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13) Návrh smlouvy o zabezpečení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodavatele
v oblasti odpadového hospodářství
14) Návrh smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky na likvidaci TKO
15) Podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva pro místní rozvoj, program Podpory
obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210H Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku s projektem „VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JEVANY,
parc.č. 186/1, 186/3; k.ú. Jevany“
Hlasování:
Pro:9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo program veřejného zasedání.
Číslo usnesení: 2019-09-01
3. Návrh na doplnění programu jednání:
16) Žádost č.j. 1419/2019 o pronájem kina
17) Zadání a zpracování projektové dokumentace na výstavbu komunikací ul. Jana Špáty, Nad
Školou.
18) Schválení výše odměn pro zastupitele
19) Pravidla rozpočtového provizoria DSO JEKOZ
20) Odměny pro uvolněné zastupitele
Hlasování:
Pro:9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo doplnění programu veřejného zasedání zastupitelstva.
Číslo usnesení: 2019-09-02
PROJEDNÁVÁNÍ PROGRAMU
4. Schválení rozpočtu obce Jevany na rok 2020
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 byl řádně vyvěšen a je rozpočtován jako schodkový. Příjmy
ve výši 14 317 558,- Kč a výdaje ve výši 22 048 800,- Kč. Úvěr, který se ročně splácel ve výši
432 000,-Kč byl v roce 2019 splacen. Schodek ve výši 7 731 242,- Kč je kryt finanční rezervou
z minulých let. Souhlasí zastupitelé s rozpočtem obce na rok 2020?
Hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce Jevany na rok 2020 jako schodkový, viz. příloha č. 1
zápisu. Příjmy ve výši 14 317 558,- Kč a výdaje ve výši 22 048 800,- Kč. Schodek ve výši
7 731 242,- Kč kryt finanční rezervou z minulých let. Závazné ukazatele rozpočtu jsou výdaje
za jednotlivé paragrafy.
Číslo usnesení: 2019-09-03
5. Rozpočtové opatření č. 4/2019
V položce příjmů změna na položce daň z příjmu fyzických osob placená plátci navýšení
o 293 213,- Kč, kterou je třeba v této výši zapojit ve výdajích promítne se v § 3313 kino, dále je
částečně kryt výdaj § 3722 sběr a svoz komunálního odpadu. Ve výdajích je přesunuta částka
z §3113 v celkové výši 66 787,- Kč do § 3722 sběr a svoz komunálního odpadu, tím je pokryt celý
výdaj tohoto paragrafu. Navýšení položky v příjmech 4116 o částku 368 346,- Kč, která je zapojena
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ve výdajích v §3111 (projekt MŠ „šablony“). Souhlasí zastupitelé s rozpočtovým opatřením číslo
4/2019 v předkládaném znění?
Rozpočtové opatření obce Jevany č. 4 v roce 2019
Rozpočové příjmy

§

Financování Rozpočet
z položky
původní

Položka Název

1111
4116 úz 33063 "šablony" průtok.dot.MŠ

Rozpočet
upravený

2 000 000,00
0,00

2 293 213,00
368 346,00

Celkem změna příjmů

Rozdíl

293 213,00
368 346,00

661 559,00

Rozpočové výdaje

§

3113
3113
3313
3722
3111

Financování Rozpočet
z položky
původní

Položka Název

5321
6341
5171
5169
5336 úz 33063 "šablony" průtok.dot.MŠ

Rozpočet
upravený

40 000,00
110 000,00
278 500,00
850 000,00
0,00

3 213,00
80 000,00
478 500,00
1 010 000,00
368 346,00

Celkem změna výdajů

Rozdíl

-36 787,00
-30 000,00
200 000,00
160 000,00
368 346,00

661 559,00

Financování

§

Položka Název

Financování Rozpočet
z položky
původní

Rozpočet
upravený

Celkem změna financování

Hlasování:
Pro: 9

Rozdíl

0,00

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 4/2019.
Číslo usnesení: 2019-09-04
6. Inventura a inventarizační komise
Oznamuji zastupitelům a úřadu, že inventura proběhne ve čtvrtek 2.1.2020 a v pátek 3.1.2020
od 9.00 hodin. Inventarizační komise bude ve složení: všichni členové zastupitelstva vč.
zaměstnanců OÚ Jevany.
Předsedu inventarizační komise navrhuji Jaroslava Švejdu. Souhlasí zastupitelé s tímto návrhem?
Hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Zastupitelstvo obce schválilo inventuru ve čtvrtek 2.1.2020 a pátek 3.1.2020 od 9,00 hodin.
Předsedou inventarizační komise je Jaroslav Švejda, členové komise všichni zastupitelé, vč.
zaměstnanců OÚ Jevany.
Číslo usnesení: 2019-09-05
7. Návrh ceny vodného pro rok 2020
Provozovatel vodovodního řadu v obci Energie AG Kolín a.s. (dříve Vodos s.r.o.), navrhuje zvýšení
ceny vodného o 1,39 Kč/m3 bez DPH, oproti roku 2019 je to zvýšení o 3,4 %. Navrhovaná cena
vodného činní 41,36 Kč/m3 bez DPH, tj. 47,50 Kč/m3 vč. DPH na rok 2020. Důvodem je zvýšení
cen vstupů. Souhlasí zastupitelé s návrhem ceny vodného za na rok 2020?
Hlasování:
Pro: 8

Proti: Ing. Vávrová

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo návrh provozovatel Energie AG Kolín a.s. zvýšení ceny vodného,
které bude činit 41,36 Kč/m3 bez DPH, tj. 47,50 Kč/m3 vč. DPH na rok 2020 a to z důvodu zvýšení
cen vstupů.
Číslo usnesení: 2019-09-06
8. Kalkulace ceny stočného na rok 2020
Kalkulace ceny stočného na rok 2020 je spočítána na částku 38,04 Kč za m3. Aktuální cena
stočného činní 35,- Kč za m3. (Od roku 2017 se poplatek nezvýšil, dle analýzy okolních vesnic
máme nejnižší cenu v okolí). Vzhledem ke skutečnosti zvýšení provozních nákladů a nutných
investic do obnovy zařízení a celé soustavy navrhuji zvýšit cenu stočného na 40,- Kč za m3
a to s platností od 1.1.2020.
Souhlasí zastupitelé se zvýšením ceny stočného na částku 40,- Kč za m3.
Hlasování:
Pro: 7

Proti: p. Švejda, p. Lahoda

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo zvýšení ceny stočného na částku 40,-Kč za m3 s platností od 1.1.2020.
Číslo usnesení: 2019-09-07
9. Žádost č.j. 1360/2019 o poskytnutí prostor kina
Žádost č.j. 1360/2019 o bezplatné poskytnutí prostoru kina za účelem dětského divadelního
představení „Kapr Karel“ pro děti z MŠ Jevany, ZŠ Vyžlovka, MŠ Rozum Kostelci n. Č. l.
Představení proběhlo 4.12.2019. Souhlasí zastupitelé s bezplatným pronájmem kina?
Hlasování:
Pro: 9

Proti:0

Zdržel se:0

Zastupitelstvo obce schválilo bezplatně poskytnout prostor kina za účelem dětského divadelního
představení „Kapr Karel“ pro MŠ Jevany, ZŠ Vyžlovka, MŠ Rozum v Kostelci n. Č. l.
Číslo usnesení: 2019-09-08
10. Žádost č.j.1318/2019 o finanční příspěvek na Dětský den a Dětskou mikulášskou besídku
2019.
FC Jevany žádá o finanční příspěvek ve výši 10 000,-Kč na akce pro děti, které proběhly v roce
2019, tj. Dětský den a Mikulášská besídka. Souhlasí zastupitelé s finančním příspěvkem ve výši
10 000,-Kč?
Hlasování:
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Pro: 9

Proti:0

Zdržel se:0

Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek ve výši 10 000,-Kč na akce pro děti (Dětský den
a Mikulášská besídka), které proběhly v roce 2019.
Číslo usnesení: 2019-09-09
11. Žádost o uzavření Smlouvy o věcném břemeni č. IZ-12-6000858/1
Souhlasí zastupitelé s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene č. IZ-12-6000858/1 Jevany,
kNN na parc. č. 190/5 za jednorázovou náhradu 1 000,- Kč?
Hlasování:
Pro: 9

Proti:0

Zdržel se:0

Zastupitelstvo obce schválilo podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č. IZ-12-6000858/1
Jevany, kNN na parc.č.190/5, za jednorázovou náhradu 1 000,- Kč.
Číslo usnesení: 2019-09-10
12. Návrh rozpočtu MŠ Jevany na rok 2020
Byl předložen vyrovnaný rozpočet Mateřské školy Jevany na rok 2020 v celkové výši 1 191 100,Kč. Příspěvek obce na provoz je ve výši 940 000,-Kč. (Oproti loňskému roku byl rozpočet MŠ
navýšen o 100 000,-Kč a to z důvodu zvýšení ceny elektrické energie vč. záloh). Souhlasí
zastupitelé s rozpočtem Mateřské školy Jevany na rok 2020?
Hlasování:
Pro: 9

Proti:0

Zdržel se:0

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet MŠ Jevany na rok 2020 jako vyrovnaný. Závazným
ukazatelem je výše příspěvku obce na provoz ve výši 940 000,- Kč.
Číslo usnesení: 2019-09-11
13. Návrh smlouvy o zabezpečení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodavatele
v oblasti odpadového hospodářství
Vzhledem ke skutečnosti, že nám končí smlouva se svozovou společností FCC a.s. na svoz odpadu
jsme nuceni vybrat nového dodavatele této služby. Jako v minulých letech bude zadávací řízení
zpracovávat společnost Arch Consulting s.r.o. Souhlasí zastupitelstvo s podpisem smlouvy
o zabezpečení zadávacího řízení?
Hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy se společností Arch Consulting s.r.o., na poskytnutí
služeb spočívajících v zajištění realizace zadávacího řízení.
Číslo usnesení: 2019-09-12
14. Návrh smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky na likvidaci TKO
Jak již bylo zmiňováno v předchozím bodě, je nutné abychom připravili zadávací dokumentaci pro
výběr nového dodavatele svozové služby. Jak tomu bylo v minulých letech zadávací řízení bude
probíhat opět za účasti obcí Svazku obcí Regionu JIH a i dalších obcí mimo svazek. Souhlasí
zastupitelé s podpisem smlouvy o společném zadávání?
Hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0
5

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.09/2019 ze dne 19.12.2019

Zastupitelstvo obce schválilo podpis smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky na dodavatele
služeb v oblasti odvozu, zpracování a odstranění odpadu.
Číslo usnesení: 2019-09-13
15. Podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva pro místní rozvoj, program Podpory
obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního
a pasivního odpočinku s projektem „VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JEVANY, parc.č. 186/1, 186/3; k.ú.
Jevany“.
MMR vyhlásilo výzvu v programu do výše zmiňovaného programu, projekt na hřiště máme
připravený, navrhuji projekt podat do zmiňované výzvy. Souhlasí zastupitelé s podáním žádosti
o dotaci do výše zmiňovaného programu?
Hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti s názvem „VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JEVANY,
parc.č. 186/1, 186/3; k.ú. Jevany“ o dotaci do programu Ministerstva pro místní rozvoj, program
Podpory obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210H. Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku.
Číslo usnesení: 2019-09-14
16. Žádost č.j. 1419/2019 o pronájem kina
Žádost č.j. 1419/2019 o pronájem kina na Vánoční koncert Anny Chadimové Havlíkové
a Evy Klein, který se koná v sobotu 21.12.2019 od 17 hodin v jevanském kině. Souhlasí zastupitelé
s bezplatným pronájmem kina?
Hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo bezplatný pronájem kina Vánoční koncert Anny Chadimové
Havlíkové a Evy Klein, který se koná v sobotu 21.12.2019 od 17 hodin v jevanském kině.
Číslo usnesení: 2019-09-15
17. Zadání a zpracování projektové dokumentace na výstavbu komunikací ul. Jana Špáty, Nad
Školou.
Dlouhodobě řešíme situaci nevyhovujících komunikací s nedostatečným odvodněním v oblasti Nad
Školou a ul. Jana Špáty. Předkládaná cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace včetně
vodohospodářského projektu, je ve výši 272 000,- Kč bez DPH. Souhlasí zastupitelé
se zpracováním projektové dokumentace komunikací na tuto část obce?
Hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo zadat zpracování projektové dokumentace a vodohospodářský projekt
komunikací v ulicích Nad Školou a Jana Špáty za celkovou cenu 272 000,-Kč bez DPH.
Číslo usnesení: 2019-09-16
18. Schválení výše odměn pro zastupitele
Výše odměn pro zastupitele se může zvýšit o 10%, avšak navrhuji ji nezvyšovat. Souhlasí
zastupitelé se stejnou výší odměn, jako byly v roce 2019?
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Hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo ponechat odměny zastupitelů ve stejné výši jako v roce 2019
a odměny nezvyšovat.
Číslo usnesení: 2019-09-17
19. Pravidla rozpočtového provizoria DSO JEKOZ, č.j. 1437/2019.
DSO JEKOZ nemá schválený rozpočet na rok 2020, proto je nutné schválit pravidla rozpočtového
provizoria. Souhlasí zastupitelé s pravidly rozpočtového provizoria od 1.1.2020 do doby schválení
rozpočtu na rok 2020?
Hlasování:
Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

Zastupitelstvo obce schválilo pravidla rozpočtového provizoria DSO JEKOZ od 1.1.2020 do doby
schválení rozpočtu na rok 2020.
Číslo usnesení: 2019-09-18
20. Odměna pro uvolněné zastupitele
Na návrh zastupitele doporučuji poskytnout odměnu uvolněným zastupitelům ve výši 1,5 měsíční
mzdy.
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: p. Stejskal, p. Švejda

Zastupitelstvo obce schválilo odměnu pro uvolněné zastupitele ve výši 1,5 měsíční mzdy.
Číslo usnesení: 2019-09-19
Projednávaný materiál:
• PM 2019/35
Dne 19.11.2019 se uskutečnilo dílčí přezkoumání hospodaření obce Jevany v roce 2019. Zápis
z dílčího přezkoumání je k nahlédnutí pro zastupitele. Nebyly shledány žádné nedostatky.
Zastupitelé byli seznámeni se zápisem z dílčího přezkoumání a berou ho na vědomí.
• PM 2019/36
Energie AG Kolín a.s., informuje o dočasném přerušení vydávání souhlasných stanovisek
k napojování nových vodovodních přípojek v rámci celého skupinového vodovodu JEKOZ.
Vodovodní přípojky, na které již provozovatel vydal platné kladné vyjádření k napojení na vodovod
pro veřejnou potřebu, ne starší 2 let, mohou být ještě realizovány. Provozovatel předpokládá
obnovení vydávání souhlasných stanovisek v případě výrazné pozitivní změny hydrogeologických
poměrů využívaných zdrojů nebo po zprovoznění přiváděcího vodovodního řadu Červený Hrádek.
• PM 2019/37
1.12.2019 proběhlo na návsi u zvoničky zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromečku
s doprovodem vánočního sousedského trhu a promítáním v kině. Díky patří všem, kdo přišli,
zapojili se při přípravách či realizaci a všem účinkujícím. Pozornost patří i sponzorům, díky kterým
byla atmosféra ještě příjemnější. Společně jsme tak strávili příjemné první adventní odpoledne. Za
svařené víno, paštiku a uzené se vybralo 11 820,-Kč, příspěvek ve výši 1 988,-Kč se vybral
7
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od fanoušků palačinek, stánkařů a příspěvků od dobrovolných dárců při ochutnávání vánočky.
Výtěžek z akce bude použit na zeleň a nově vznikající oddíl mládeže SDH Jevany.
• PM 2019/38
Úhrada poplatků za tuhý komunální odpad (TKO), stočné a psi je možné hradit na obecním úřadě
od 6.1.2020, nejpozději do konce března 2020. Poplatky TKO a stočné pro chataře nejpozději
do konce května 2020. Jsou přijímány platby v hotovosti a platební kartou.
• PM 2019/39
24.11.2019 proběhla v tělocvičně na OÚ tradiční tvořivá dílna, kde se vyráběli adventní věnce,
voňavá mýdla a zdobili se perníčky. Děkujeme všem za účast a těm, kteří se na přípravách podíleli.
• PM 2019/40
18.12.2019 proběhlo v restauraci Na Statku zdařilé setkání seniorů, kteří přišli hojném počtu. Velice
si vážíme vašeho zájmu o tuto předvánoční akci, těšíme se na setkání v novém roce. Jsou vítány
náměty na program. Děkujeme dětem z MŠ Jevany a Jirkovi Plamínkovi za vystoupení
a paní Jitce Novákové za přednášku o zdravé zahradě.
• PM 2019/41
Projekt „Rekonstrukce místních komunikací Jevany- ul. Kozojedská a Družstevní“, byl podpořen
z programu MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul Podpora obnovy místních
komunikací. Realizace projektu probíhala od 26.9.2019 do 11.11.2019. Celkové náklady na projekt
byly ve výši 4 147 862,94 Kč vč. DPH, způsobilé výdaje ve výši 4 040 866,67 Kč vč. DPH z toho
poskytnutá dotace ve výši 2 828 606,- Kč vč. DPH. Nyní je v místech mostů dočasně umístěno DIO
vzhledem k drobným opravám, které jsou na obou mostech třeba.
• PM 2019/42
Jako každý rok bude i letos možnost si odnést Betlémské světlo, a to na Štědrý den v úterý
24.12.2019 na návsi u zvoničky od 14,00 do 15,00 hodin.
• PM 2019/43
Petr Kameníček, poznámka k minulému zasedání OZ. Ohledně opakovaných snah o pokácení
stříbrné jedle před samoobsluhou bylo argumentováno kritickou výškou, ztěžující pozdější
pokácení, poškozením dlažby a chodníků a tím, že strom krámu stíní. Při ohledání na místě jsem
zjistil, že strom měří pouhých cca 7 metrů. Problémy s pokácením by nebyly ani při dvojnásobné
výšce. Dlažba ani chodník nejsou poškozeny vůbec. Okna v krámu jsou dílem polepena plakáty,
dílem zastíněna vnitřním vybavením. O nějakém stínění stromem nemůže být ani řeč. Strom sám
o sobě nevyžaduje žádnou údržbu. A zdejší prostor zkrášluje obzvlášť nyní s vánoční výzdobou.
Pro více informací o dění v obci sledujte webové stránky obce www.obecjevany.cz, Jevanskou
infolinku a obecní nástěnky.
Příští řádné zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 13.02.2019 od 18,00 hodin.
Starosta Jan Stejskal poděkoval za účast a ukončil zasedání v 19:20 hodin.

Zastupitelé přejí všem občanům pohodové prožití svátků
vánočních a v novém roce hlavně zdraví.
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Datum vyhotovení: 19.12.2019
Zapsala: Ing. Alice Rašovská__________________________________________
Ověřil: Jaroslav Švejda________________________________________________
Ověřil: Roman Trmal__________________________________________________

__________________
Starosta Jan Stejskal

____________________________
Místostarostka Ing. Alice Rašovská

Vyvěšeno: 20.12.2019
Sejmuto:
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