Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Blížejov,
konaného dne 20. 9. 2018 v obci Přívozec
686

-

zastupitelstvo obce Blížejov je usnášení schopné a souhlasí s navrženým programem a
program schvaluje

687

-

zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2-5 roku 2018 Obce Blížejov

688

-

ZO schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízen
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 KV (NN) číslo 18_SOBS01_4121430494, mezi
Obcí Blížejov a ČEZ Distribuce Děčín a pověřuje starostu obce jejím podpisem

689

-

ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě a zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IE-12-0007316/SOBS VB/1 podzemní kabelové vedení NN a 3x přípojková skříň v pilíři
– „Zařízení distribuční soustavy“ mezi Obcí Blížejov a ČEZ Distribuce Děčín zastoupené firmou
MONTPROJEKT Pardubice a pověřuje starostu obce jejím podpisem

690

-

ZO schvaluje Dodatek k nájemní smlouvě o pronájmu pozemků ze dne 13.12.2013, mezi
Obcí Blížejov a Zemědělskou akciovou společností Koloveč, Tyršova 146, 345 43 Koloveč,
zvýšení částky ročního nájemného za 1 ha pronajaté výměry, ZO pověřuje starostu Obce
podpisem tohoto Dodatku

691

-

ZO schvaluje Dodatek ke smlouvě o pachtu pozemků ze dne 24.2.2017, mezi Obcí Blížejov
a Zemědělskou akciovou společností Koloveč, Tyršova 146, 345 43 Koloveč, zvýšení částky
ročního nájemného za 1 ha pronajaté výměry, ZO pověřuje starostu Obce podpisem tohoto
dodatku

692

-

ZO schvaluje vzhledem k uvedení nové ČOV do zkušebního provozu „Dodatek č. 3“ ke
smlouvě o nájmu věcí nemovitých a movitých č. SML/136/2004 ve znění pozdějších předpisů
mezi Obcí Blížejov a Chodskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. Domažlice a pověřuje starostu
obce jeho podpisem

693

-

ZO schvaluje žádost Pionýrské skupiny Skřítkové Blížejov, Blížejov 40 o pronájem klubovny
Blížejov v areálu ZŠ a MŠ Blížejov, cena pronájmu 100 Kč/ rok, bude sepsána smlouva o
pronájmu, ZO pověřuje starostu jejím podpisem

694

-

ZO schvaluje žádost Spolku Beránek Blížejov v zastoupení Michaely Volejníkové o
poskytnutí prostor pro tento spolek, které by sloužily jako sklad a prostor na vyrábění výrobků
při volnočasových aktivitách dětí, jedná se o prostory v čp. 1 Blížejov, cena pronájmu 100 Kč /
rok, bude sepsána smlouva o pronájmu, ZO pověřuje starostu jejím podpisem

695

-

ZO schvaluje žádost Mlezivy Václava ml., Blížejov 120 o pronájem vodní plochy – horního
rybníku Blížejov k chovu ryb, ZO souhlasí s pronájmem, bude vyvěšen záměr pronájmu

696

-

ZO projednalo žádost o bezplatný převod pozemku v k.ú.Blížejov , parc. č. 773/2 – orná
půda do majetku Obce Blížejov od vlastníků tohoto pozemku (7 majitelů), ZO s převodem
nesouhlasí

697

-

ZO schvaluje žádost Emy a Jiřího Krčilových, Nahošice E 4 o odkoupení části pozemku
p.č. 1634 k.ú. Nahošice, ZO s prodejem souhlasí, bude vyvěšen záměr prodeje

698

-

ZO schvaluje žádost Obrmana Jacoba , Rotwandweg 18, Garching, 85748 Garching bei
München - zastoupeného Ing. arch, Lubošem Kouřimem o koupi části pozemku č. 1444
, ostatní plocha - komunikace v k.ú. Výrov u Milavčí , (bude zaměřeno) , cena za m2
pozemku 70 Kč, bude sepsána kupní smlouva, zaměření a vklad do KN zaplatí nabyvatel
pozemku, zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy

699

-

ZO schvaluje žádost Petry Steinbrückerové, Nahošice 48 o odkoupení části pozemku p.č.
1651 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Nahošice, (bude zaměřeno), cena za m2 pozemku
70 Kč, po zaměření bude sepsána kupní smlouva, zaměření a vklad do KN zaplatí nabyvatelka
pozemku, zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy

700

-

ZO schvaluje žádost Kracíka Michala, Blížejov 170 o směnu pozemků s Obcí Blížejov ,
pozemek 1048/5 k.ú. Blížejov (majitel žadatel), p.č. 1058/3 (majitel Obec Blížejov), bude
sepsána smlouva na směnu pozemků, ZO pověřuje starostu Obce podpisem této smlouvy

701

-

ZO schvaluje žádost o pronájem pozemku – ing. Hrbáček Jiří, Baarova 17, Plzeň, pronájem
pozemku 1320 k.ú. Lštění (obnova sadu), ZO s pronájmem pozemku souhlasí, bude vyvěšen
záměr pronájmu

702

-

ZO bylo seznámeno se zněním Výroční zprávy za školní rok 2017/2018 ZŠ a MŠ Blížejov, ke
zprávě nemá ZO námitek a zprávu schvaluje

703

-

ZO bylo seznámeno se zněním SMĚRNICE č. 3/2018 - Provozní řád výpočetní techniky ,
součástí je „Pověření na přidělení přístupových práv k jednotlivým SW aplikacím v rámci
informačního systému OÚ Blížejov“, ke znění nemá námitek a Provozní řád výpočetní techniky
obce schvaluje

704

-

ZO bylo seznámeno s dokumentem - REGISTRACE AKCE -„Obnova MK v k.ú. Blížejov“ , Obci
Blížejov byla přidělena Ministerstvem pro místní rozvoj Dotace , ve výši 828.783 Kč, obec
souhlasí s přidělení dotace

705

-

na základě § 84, odst.2, písmeno l zákona o obcích, zastupitelstvo obce ruší ke dni nových voleb
do zastupitelstev obcí tj. 5.10.2018, funkci všech předsedů a členů výborů obce a členy těchto
výborů odvolává z funkce

706

-

ZO navrhuje, aby všem neuvolněným zastupitelům byla ke dni voleb ( tj. 5.10.2018) ukončena
výplata odměny pro členy zastupitelstva

707

-

zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou odměnu starostovi obce p. Červenkovi Jiřímu ve výši
dvojnásobku
měsíční odměny
za významný osobní podíl při získání finančních prostředků (ve formě dotací) ve výši 5 milionů
Kč do příjmové části rozpočtu obce Blížejov na dofinancování výstavby ČOV Blížejov,
dále za zajištění termínu stavby ČOV Blížejov, realizaci tohoto projektu bylo podmíněno další
rozšiřování výstavby v obci Blížejov,
zajištění pracovníků z Úřadu práce Domažlice na sezonní údržbu zeleně ve všech spádových
obcích
zajištění investora na stavbu Pečovatelského domu Blížejov, čímž došlo k zvelebení vzhledu
obce a navýšení obyvatel a zároveň i daňových příjmů od státu
za zásluhu financování rekonstrukce a přístavby Základní školy a mateřské školy Blížejov

o
o
o
o
o
708

-

ZO schvaluje mimořádnou odměnu pro místostarostu obce p. Císaře Jiřího ve výši
jednonásobku jeho měsíční odměny za splněný mimořádný úkol – komplexní zpracování
(zaměření, zmapování, fotodokumentace) hrobových míst na hřbitově ve Lštění

709

-

ZO schvaluje mimořádnou odměnu pro místostarostu obce p. Křepela Jaroslava ve výši
jednonásobku jeho měsíční odměny za mimořádný úkol a to za pomoc a maximální
součinnost při opravě budovy a přilehlého pozemku čp. 1 ve Lštění

710

-

ZO schvaluje výsledek Výběrového řízení na akci – oprava MK v k.ú. Blížejov ,jako vítěznou
firmu firmu s nejnižší nabídkou , FINAL KOM, Kocourov 36, nabídková cena 1.651.327 Kč
bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s touto firmou

711

-

zastupitelstvo obce projednalo návrh českého svazu včelařů, ZO Blížejov vybudovat v k.ú.
Blížejov novou liniovou výsadbu – alej ke zlepšení životního prostředí, ZO souhlasí , bude
vybrána lokalita realizace

712

-

ZO nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku v rámci Celostátní výzvy na zadluženou
obec Prameny

713

-

ZO schvaluje znění vyhlášky č. 3/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
,vyhláška platí od 1.1.2019

714

-

ZO schvaluje dokument obce - „Plánu rozvoje sportu“ na roky 2019-2028

715

-

ZO bylo seznámeno s dokumentací – zadávací dokumentace veřejná zakázka na stavební
práce- „Rekonstrukce půdních prostor ZŠ a MŠ Blížejov“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003912,
kterou pro nás bude provádět firma - Universal Solutions s.r.o., Gabriela Vacikova,
Francouzská 404, 397 01 Písek – Hradiště, ZO se zněním dokumentu souhlasí, jmenované
uděluje PM

716

-

ZO bylo seznámeno s poskytnutou dotací na akci Oddělený sběr BRKO v obci Blížejov (změna)
a tento dokument schvaluje

717

-

ZO navrhlo a schvaluje p. Hůrkovi Janu poskytnout finanční dar ve výši 5.000 Kč, již
osmdesátkrát stal bezpříspěvkovým dárcem odběrů krve , finanční dar mu bude předán při
slavnostním oceňování dárců dne 16.10.2018 v H. Týně – městský úřad

718

-

ZO bylo seznámeno se zněním dopisu hejtmanovi Plzeňského kraje o pomoc při finančním
zabezpečení dýchacích přístrojů pro hasiče Blížejov, ZO se zněním dopisu souhlasí,

719

-

ZO bylo seznámeno a souhlasí s návrhem rozpočtu od firmy Marval na akci Lštění osazení
požeráku a pověřuje firmu provedením prací

