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. 01/2020
z řádného zasedání zastupitelstva obce Jevany, konaného
dne 13.02.2020
od 18. 00 hodin v budově Obecního úřadu v Jevanech
Přítomni:
Jan Stejskal
Ing. Alice Rašovská
Jaroslav Švejda
Roman Trmal
Ing. Markéta Vávrová

Omluveni:

Neomluveni:

Ing. Petr Jelínek
Jan Lahoda
Petr Kameníček
Radek Jandl
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 05.02.2020 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 Jana Lahodu.
Hlasování:
Pro:8

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
Vypořádání majetkoprávních vztahů k parcelám parc.č. 73/10 a 72/16 v kat. území Jevany
Žádost o uzavření Smlouvy o věcném břemeni č. IV-12-6020431/1, č.j. 13/2020
Žádost o svolení a propůjčení prostor tělocvičny za účelem konání „Bazárku“ č.j. 47/2020
Žádost o povolení využití prostoru návsi za účelem umístění atrakcí pro děti, č.j. 77/2020
Žádost o prodloužení souhlasu se zařazením správního územní obce do územní působnosti
MAS Podlipansko o.p.s. na období 2021-2027
9) Vyjádření k podání žádosti o dotaci pro MŠ Jevany pro projekt „Školní zahrada
v přírodním stylu pro Mateřskou školu Jevany“
10) Žádost o finanční příspěvek na činnost pro TJ FC Jevany z.s., č.j. 101/2020
11) Žádost o propůjčení nástěnky pro spolek JEZEVEC z.s., č.j. 134/2020
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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12) Žádost o finanční příspěvek pro organizaci TŘI, o.p.s., č.j. 135/2020
13) Žádost o podpis smlouvy o zřízení věcného břemene na základě smlouvy
o smlouvě budoucí č. IV-12-6018880/1 ze dne 27.11.2015, č.j. 136/2020
14) Žádost o pronájem kina pro promítání filmu Bluesman, č.j. 146/2020
15) Smlouva o poskytování služeb, odvozu odpadu a pronájem kontejneru, STOBAU na rok
2020
16) Schválení přijetí daru pro SDH Jevany
17) Podání žádosti o dotaci do programu MZE, „Údržba a obnova kulturních a venkovských
prvků“ pro projekt „Oprava márnice na hřbitově Aldašín“
Hlasování:
Pro:8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo program veřejného zasedání.
Číslo usnesení: 2020-01-01
3. Návrh na doplnění programu jednání:
18) Podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č.IV-12-6025810/VB/2 Jevany, Lesní, SS100 p.č.300/100
19) Žádost o pronájem kina č.j. 167/2020
20) Žádost MŠ Jevany o přerušení provozu v období letních prázdnin
21) Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Jevany pro
školní rok 2020/2021
22) Rozpočet DSO JEKOZ č.j. 109/2020
23) Vstoupení obce Jevany do MAS Říčansko o.p.s.
24) Potvrzení s případným poskytnutím příspěvku na financování výdajů dluhové služby dle
stanov DSO JEKOZ
25) Žádost o pronájem kina na kytarový kurz, č.j. 201/2020
Hlasování:
Pro:8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo doplnění programu veřejného zasedání zastupitelstva.
Číslo usnesení: 2020-01-02
PROJEDNÁVÁNÍ PROGRAMU
4. Vypořádání majetkoprávních vztahů k parcelám parc. č. 73/10 a 72/16 v kat. území Jevany
Zmiňované pozemky parc. č. 73/10 a 72/16 v kat. území Jevany na těchto pozemcích leží z větší
části silnice která je ve vlastnictví Středočeského kraje. Vzhledem k údržbě komunikace by bylo
vhodné tyto pozemky směnit se Středočeským krajem za část pozemku par.č. 524, který je ve
vlastnictví Středočeského kraje. Souhlasí zastupitelé se vstoupením do jednání o směně pozemků
parc. č. 73/10 a 72/16 za část pozemku parc. č. 524 v kat. území Jevany?
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo vstoupit do jednání se Středočeským krajem o směně pozemků parc.
č. 73/10 a 72/16 za část pozemku parc. č. 524 v kat. území Jevany.
Číslo usnesení: 2020-01-03
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5. Žádost o uzavření Smlouvy o věcném břemeni č. IV-12-6020431/1, č.j. 13/2020
Dne 16.10.2017firma ČEZ Distribuce, a.s., uzavřela s obcí Jevany Smlouvu o smlouvě budoucí
č.IV-12-6020431 týkající se zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 186/23 v kat. území
Jevany. Souhlasí zastupitelé s podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č.
186/23 v kat. území Jevany za jednorázovou náhradu 1 000,-Kč?
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6020431/1
na pozemku parc. č. 186/23 v kat. území Jevany za jednorázovou náhradu 1 000,-Kč.
Číslo usnesení: 2020-01-04
6. Žádost o svolení a propůjčení prostor tělocvičny za účelem konání „Bazárku“ č.j. 47/2020
Občanka z Jevan žádá o bezúplatný pronájem prostor tělocvičny za účelem konání „Bazárku“ v
úterý 11.2.2020 od 9,00 do 12,00 hodin. Akce již proběhla. Úklid tělocvičny po akci zajistí spolek
JEZEVEC z.s. Souhlasí zastupitelé s bezplatným pronájmem tělocvičny na výše zmiňovanou akci?
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo bezúplatný pronájem prostor pro konání „Bazárku“, který proběhl
11.2.2020 od 9,00-12,00 hodin.
Číslo usnesení: 2020-01-05
7. Žádost o povolení využití prostoru návsi za účelem umístění atrakcí pro děti, č.j. 77/2020
Je žádáno o povolení využít prostoru návsi (parkoviště) za účelem uspořádání programu s atrakcemi
pro děti vč. umístění atrakcí (autodrom, labutě, řetízkový kolotoč, trampolíny, houpačky, aj.) a to od
30.7.2020-19.8.2020. Souhlasí zastupitelé s povolením využít prostoru návsi (parkoviště), parc. č.
95/1 a část parc č. 134/2 za zmiňovaným účelem dle vyhlášky č.2/2017 dle sazby v čl.5, písm. g)?
Hlasování:
Pro: 8

Proti:

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo využití prostoru návsi (parkoviště) ), parc. č. 95/1 a část parc č. 134/2
za účelem uspořádání programu s atrakcemi pro děti v termínu od 30.7.2020-19.8.2020 se sazbou
poplatku dle vyhlášky č. 2/2017 čl.5, písm. g), poplatek za pronájem musí být uhrazen před
konáním akce.
Číslo usnesení: 2020-01-06
8. Žádost o prodloužení souhlasu se zařazením správního územní obce do územní působnosti
MAS Podlipansko o.p.s. na období 2021-2027.
MAS Podlipansko žádá o prodloužení souhlasu se zařazením správního území obce do územní
působnosi MAS Podlipansko o.p.s. na období 2021-2027. Souhlasí zastupitelé se zařazením
správního území obce do územní působnosti v MAS Podlipansko o.p.s. na období 2021-2027?
Hlasování:
Pro:0

Proti:7

Zdržel se: p. Švejda

Zastupitelstvo obce neschválilo zařazení správního území obce do územní působnosti v MAS
Podlipansko o.p.s. na období 2021-2027.
Číslo usnesení: 2020-01-07
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9. Vyjádření k podání žádosti o dotaci pro MŠ Jevany pro projekt „Školní zahrada v přírodním
stylu pro Mateřskou školu Jevany“
Mateřská škola v Jevanech žádá o souhlas s podáním žádosti o dotaci s projektem „Školní zahrada
v přírodním stylu pro Mateřskou školu Jevany“ a jeho případnou realizaci. Projekt bude podán
v rámci Národního programu prostřednictvím MŽP do výzvy č. 7/2019. Spolufinancování projektu
si zajistí mateřská škola ze svého rozpočtu. Cílem projektu je vybudování školní zahrady pro děti
v přírodním stylu ve svažitém terénu, který je v současné době nevyužíván, díky projektu by se
rozšířila možnost využívat celou plochu zahrady okolo mateřské školy.
Souhlasí zastupitelé s podáním žádosti o dotaci prostřednictvím MŠ Jevany s projektem „Školní
zahrada v přírodním stylu pro Mateřskou školu Jevany“ a jeho případnou realizací?
Hlasování:
Pro: 8

Zdržel se:0

Proti:0

Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci prostřednictvím MŠ Jevany pro projekt
„Školní zahrada v přírodním stylu pro Mateřskou školu Jevany“ a jeho případnou realizací.
Číslo usnesení: 2020-01-08
10. Žádost o finanční příspěvek na činnost pro TJ FC Jevany z.s., č.j. 101/2020
FC Jevany žádá o finanční příspěvek ve výši 20 000,-Kč na sportovní činnost klubu pro jarní část
sezony 2019-2020. Příspěvek bude použit k zajištění chodu krajské fotbalové soutěže- I.B. třídy,
skupiny D. Souhlasí zastupitelé s finančním příspěvkem ve výši 20 000,-Kč?
Hlasování:
Pro: 8

Zdržel se:0

Proti:0

Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek ve výši 20 000,-Kč na sportovní činnost klubu pro
jarní část sezony 2019-2020.
Číslo usnesení: 2020-01-09
11. Žádost o propůjčení nástěnky pro spolek JEZEVEC z. s., č.j. 134/2020
Spolek JEZEVEC z.s. žádá o propůjčení nástěnky u zastávky (zastávka Jevany, směr Praha).
Souhlasí zastupitelé s propůjčením nástěnky spolku JEZEVEC z. s.?
Hlasování:
Pro: 8

Zdržel se:0

Proti:0

Zastupitelstvo obce schválilo propůjčit nástěnku spolku JEZEVEC z.s.
Číslo usnesení: 2020-01-10
12. Žádost o finanční příspěvek pro organizaci TŘI, o.p.s., č.j. 135/2020
Organizace TŘI, o.p.s. žádá obec Jevany o příspěvek na provoz organizace, která provozuje Hospic
Dobrého Pastýře v Čerčanech. Žádají o příspěvek ve výší 10 000,-Kč. Souhlasí zastupitelé
s poskytnutím příspěvku ve výši 10 000,-Kč?
Hlasování:
Pro: 0

Proti:6

Zdržel se: p. Kameníček, p. Jandl

Zastupitelstvo obce neschválilo poskytnout příspěvek na ve výši 10 000,-Kč na provoz organizace
TŘI o.p.s., která provozuje Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech.
Číslo usnesení: 2020-01-11
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13. Žádost o podpis smlouvy o zřízení věcného břemene na základě smlouvy o smlouvě budoucí
č. IV-12-6018880/1 ze dne 27.11.2015, č.j. 136/2020
Dne 27.11.2015 byla uzavřena se společností ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva o smlouvě budoucí č.
IV-12-6018880/1 na zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 288/140 a parc.č. 288/157
v kat. území Jevany. Souhlasí zastupitelé s podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene na
pozemku parc. č. 288/140, parc.č. 288/157 v kat. území Jevany za jednorázovou náhradu 1 000,Kč?
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6018880/1 na
pozemku parc. č. 288/140, parc.č. 288/157 v kat. území Jevany za jednorázovou náhradu 1 000,-Kč.
Číslo usnesení: 2020-01-12
14. Žádost o pronájem kina pro promítání filmu Bluesman, č.j. 146/2020
Společnost Groove Production s.r.o. žádá o pronájem kina na akci promítání hudebního
dokumentárního filmu s názvem Bluesman, která proběhla v sobotu 8.2.2020 od 19,00 hodin v kině.
Na pokrytí nezbytných nákladů (pronájem techniky) bylo vybíráno vstupné, nicméně samotný
projekt není koncipován jako ziskový, ale převážně na propagaci samotného filmu a bluesové
scény. Souhlasí zastupitelé s pronájmem kina na zmiňovanou akci, která proběhla 8.2.2020
bezplatně?
Hlasování:
Pro:8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo bezplatný pronájem kina za účelem konání promítání hudebního
dokumentárního filmu Bluesman, který proběhl v sobotu 8.2.2020.
Číslo usnesení: 2020-01-13
15. Smlouva o poskytování služeb, odvozu odpadu a pronájem kontejneru, STOBAU na rok
2020
Smlouva o poskytování služeb č. 2020/06, odvozu odpadu a pronájem kontejneru, STOBAU
SERVIS s.r.o., za stejných podmínek jako v roce 2019. Souhlasí zastupitelé s podpisem smlouvy?
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo podpis Smlouvy č. 2020/06 o poskytování služeb, odvozu odpadu
a pronájem kontejneru, STOBAU SERVIS s.r.o.
Číslo usnesení: 2020-01-14
16. Schválení přijetí daru pro SDH Jevany
Nadace Crocodille obci přenechá finanční částku ve výši 200 000,- Kč pro SDH Jevany
k účelu dovybavení oddílu mládeže SDH Jevany. Souhlasí zastupitelé s přijetím daru?
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Zastupitelstvo obce schválilo přijetí daru od nadace Crocodille ve výši 200 000,- Kč na dovybavení
oddílu mládeže SDH Jevany a pověřuje statutárního zástupce obce podpisem darovací smlouvy.
Číslo usnesení: 2020-01-15
17. Podání žádosti o dotaci do programu MZE, „Údržba a obnova kulturních a venkovských
prvků“ pro projekt „Oprava márnice na hřbitově Aldašín“.
Tento bod se schvalovat nebude vzhledem ke skutečnosti, že program byl uzavřen. Z důvodu velmi
nízké alokované částky.

18. Podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č.IV-12-6025810/VB/2 Jevany, Lesní, SS100 p.č.300/100.
Souhlasí zastupitelé s podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č.IV-12-6025810/VB/2 za jednorázovou náhradu 1 000,- Kč?
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č.IV-12-6025810/VB/2, za jednorázovou náhradu 1 000,- Kč.
Číslo usnesení: 2020-01-16
19. Žádost o pronájem kina č.j. 167/2020
Dle žádosti č.j. 167/2020 je žádáno o pronájem kina.
Souhlasí zastupitelé s pronájmem kina?
Hlasování:
Pro: 0

Proti: 6

Zdržel se: p. Švejda, p. Kameníček

Zastupitelstvo obce se seznámilo se žádostí č.j. 167/2020 a neschválilo pronájem kina.
Číslo usnesení: 2020-01-17

20. Žádost MŠ Jevany o přerušení provozu v období letních prázdnin.
Souhlasí zastupitelé s přerušením provozu Mateřské školy Jevany v období letních prázdnin, tj. od
13.7.2020-31.8.2020?
Hlasování:
Pro:8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo přerušení provozu Mateřské školy Jevany v období letních prázdnin
od 13.7.2020 do 31.8.2020.
Číslo usnesení: 2020-01-18

21. Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Jevany pro školní
rok 2020/2021
Paní ředitelka předložila návrh pro přijímaní dětí do MŠ Jevany pro školní rok 2020/2021. Navrhuje
kritéria k přijímání do MŠ Jevany na školní rok 2020/2021 v tomto znění:
1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu Jevany od povinně vzdělávaných po děti
dvouleté, které dovrší věk tří let do 31.12.2020.
2. Děti s trvalým pobytem v obci Vyžlovka seřazeny podle věku od nejstaršího po nejmladší,
které dovrší věk tří let do 31.12.2020.
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3. Děti s trvalým pobytem v obci Černé Voděrady seřazeny podle věku od nejstaršího po
nejmladší, které dovrší věk tří let do 31.12.2020.
4. Děti ostatní seřazeny podle věku od nejstaršího po nejmladší, které dovrší věk tří let do
31.12.2020 do nejvyššího povoleného počtu dětí zapsaných v rejstříku škol a školských
zařízení.
Souhlasí zastupitelé s tímto návrhem?
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo navržená kritéria jako závazná pro přijímání dětí do MŠ Jevany pro
školní rok 2020/2021.
Číslo usnesení: 2020-01-19

22. Rozpočet DSO JEKOZ, č.j. 109/2020
DSO JEKOZ poslalo návrh rozpočtu na rok 2020, který byl v zákonné lhůtě vyvěšen na úřední
desce obce. Souhlasí zastupitelé s rozpočtem DSO JEKOZ na rok 2020?
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet DSO JEKOZ na rok 2020 jako schodkový, schodek bude
kryt finančními prostředky z minulých let.
Číslo usnesení: 2020-01-20

23. Vstoupení obce Jevany do MAS Říčansko o.p.s.
Vzhledem k probíranému bodu č. 8, kde jsme neschválili prodloužení se zařazením území obce
v MAS Podlipansko o.p.s. navrhuji pro následné programové období 2021-2027 vstoupit do MAS
Říčansko o.p.s. jedním z důvodů je zařazení obce do ORP Říčany.
Souhlasí zastupitelé se zařazením obce do přípravy, tvorby a realizace Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje MAS Říčansko o.p.s. pro období 2021-2027, tj. se zařazením obce do
územní působnosti MAS Říčansko o.p.s. na období 2021-2027?
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: p. Švejda

Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením obce do přípravy, tvorby a realizace Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje MAS Říčansko o.p.s. pro období 2021-2027, tj. se zařazením obce do
územní působnosti MAS Říčansko o.p.s. na období 2021-2027 a pověřuje statutárního zástupce
podpisem Rámcové smlouvy o partnerství.
Číslo usnesení: 2020-01-21

24. Potvrzení s případným poskytnutím příspěvku na financování výdajů dluhové služby dle
stanov DSO JEKOZ.
Souhlasí zastupitelé s případným poskytnutím příspěvku na financování výdajů dluhové služby?
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce souhlasí s případným poskytnutím příspěvku na financování výdajů dluhové
služby dle stanov DSO JEKOZ.
Číslo usnesení: 2020-01-22
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25. Žádost o pronájem kina na kytarový kurz, č.j. 201/2020
Žádost č.j. 201/2020 o pronájem kina ve dnech 24.04.-26.04.2020 za účelem víkendového
kytarového kursu. Součástí semináře bude vystoupení skupiny Dobrohošť a žákovského orchestru
PKO v sobotu 25.04.2020 od 19,00 hodin. Navrhovaná částka za pronájem 400,- Kč/den, cena
celkem 1 200,- Kč. Souhlasí zastupitelé s pronájmem za uvedených podmínek?
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo pronájem kina na víkendový kytarový seminář od 24.04.2020
do 26.04.2020 za celkovou částku 1 200,- Kč.
Číslo usnesení: 2020-01-23
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 19.03.2020 od 18,00 hodin.
Starosta Jan Stejskal poděkoval za účast a ukončil zasedání v 19:15 hodin.

Datum vyhotovení: 13.02.2020
Zapsala: Ing. Alice Rašovská_____________________________________________
Ověřil: Radek Jandl____________________________________________________
Ověřil: Jan Lahoda_____________________________________________________

__________________
Starosta Jan Stejskal

____________________________
Místostarostka Ing. Alice Rašovská

Vyvěšeno: 14.02.2020
Sejmuto:
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