Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Blížejov,
konaného dne 28. června 2018 v obci Nahošice
636

-

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

637

-

Zastupitelstvo Obce Blížejov schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 – bez
výhrad

638

-

Zastupitelstvo Obce Blížejov schvaluje účetní závěrku obce k 31.12.2017 (viz
přiložené informace o schválení účetní závěrky), zároveň Zastupitelstvo Obce
schvaluje výsledek hospodaření obce Blížejov za rok 2017 a souhlasí s převodem
vytvořeného zisku na účet nerozděleného zisku

639

-

Zastupitelstvo Obce schvaluje „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC ;
Blížejov, za rok 2017 s výsledkem - nebyly zjištěny chyby a nedostatky

640

-

zastupitelstvo obce projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Blížejov a znění této vyhlášky schvaluje, vyhláška platí od 1.1.2019

641

-

zastupitelstvo obce projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 –
Požární řád obce, a znění této vyhlášky schvaluje ,vyhláška platí po dni vyhlášení

642

-

ZO bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Odpadové
hospodaření Lazce za rok 2017 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky

643

-

ZO Blížejov bylo seznámeno se závěrečným účtem DSO Odpadové hospodářství
Lazce za rok 2017, tento výsledek bere na vědomí

644

-

ZO Blížejov bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
Domažlicko za rok 2017

645

-

ZO Blížejov bylo seznámeno se závěrečným účtem DSO Svazku Domažlicko za rok
2017, tento bere na vědomí

646

-

ZO Blížejov bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
VSOD Domažlicko za rok 2017

647

-

ZO Blížejov bylo seznámeno se závěrečným účtem DSO VSOD Domažlicko za rok
2017, tento ZO bere na vědomí

648

-

ZO Blížejov schvaluje dokument obce – „Plnění práv subjektu údajů“, Tento
interní předpis stanoví postup zaměstnanců obce Blížejov (dále jen obce) při plnění
práv subjektu údajů o ochraně osobních údajů

649

-

ZO schvaluje dokument – „Směrnice k ochraně osobních údajů“

650

-

ZO schvaluje – „Spisový a skartační řád Obce Blížejov“

651

-

ZO Blížejov schvaluje bezúplatný převod pozemku 1205 k.ú. Lštění nad Zubřinou
darovací smlouvou z vlastnictví Obce Blížejov do majetku Plzeňského kraje –
Správy a údržby silnic Plzeňského kraje p.o. a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy

652

-

ZO schvaluje vyvěšení záměru o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě
(Pachtovní
smlouva
prodloužení
platnosti
smlouvy)
1160,1361,1364,1369,1130,1132,1133,1187,1552,1055,1142,1338,1340,1597,154
9,1180,1611

653

-

ZO schvaluje distribuci dotazníku (zájem o napojení občanů na veřejný vodovod)
mezi občany spádových obcí (Nahošice , Výrov)

654

-

ZO schvaluje nabídku firmy – Final Kom na akci – Oprava chodníku Blížejov a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s touto firmou

655

-

ZO schvaluje nabídku firmy Final Kom na akci - komunikace Nahošice a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy s touto firmou

656

-

ZO schvaluje nabídku firmy – Stepan service , Domažlice na akci Výměna oken a
dveří na domě čp. 6 Nahošice a pověřuje starostu podpisem smlouvy s touto
firmou

657

-

ZO souhlasí se záměrem prodeje části obecního pozemku parc.č. 1444 k.ú. Výrov u
Milavčí (zajištění přístupu k obecní komunikaci ), tento bude vyvěšen

658

-

ZO souhlasí se záměrem směny obecního pozemku parcelní číslo 1058/3 za
pozemek 1048/5, vše v k.ú. Blížejov. ZO záměr směny pozemků bude vyvěšen

659

-

ZO neschvaluje odkoupení čp. 48 Blížejov, firmou Wastwill Přívozec, budova byla
již prodána

660

-

ZO neschvaluje odkoupení nebo směnu pozemků č. 1220, 1236, 1245, 1134,
1135 k.ú. Přívozec firmou Wastwill Přívozec

661

-

ZO neschvaluje odkoupení nemovitosti stojící na pozemku č. 390/5 k.ú. Přívozec
firmou Wastwill Přívozec

662

-

ZO schvaluje nového člena JSDHO Blížejov p. Zbyňka Levého

663

-

ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 2000 Kč pro Linku bezpečí

664

-

ZO neschvaluje poskytnutí příspěvku na vydání knihy „Příběhy pošt“

665

-

ZO souhlasí se záměrem o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 1651 o
rozměrech cca 100 m2 v k.ú. Nahošice bude vyvěšen záměr prodeje

666

-

ZO souhlasí , aby na žádost manželů Volejníkových, Nahošice odpověděl právník
obce

667

-

ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Blížejov a firmou Lukáš Čermák, Všeruby Arboristické ošetření vzrostlých stromů a pověřuje starostu obce jejím podpisem

668

-

ZO schvaluje Smlouva o poskytnutí dotace č. 36592018 mezi Plzeňským krajem a
Obcí Blížejov – „Ošetření vzrostlých stromů na území obce Blížejov“ a pověřuje
starostu jejím podpisem

669

-

ZO schvaluje darovací smlouvu mezi Obcí Blížejov a Denisem Wendlem na úhradu
nákladů na zajištění přípravy a reprezentaci v závodní kanoistice ve výši 25.000 Kč
a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy

670

-

ZO schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů (GDPR) mezi Obcí Blížejov a
firmou Geo data Sokolov a současně schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o
poskytování služeb ID 6216 mezi Obcí Blížejov a Ing. Petříkem, Sokolov o
poskytování servisních a datových služeb a pověřuje starostu obce jejich podpisem

671

-

ZO schvaluje smlouvu mezi Obcí Blížejov a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou
STEMONTEM JS, H.Týn – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti Blížejov,
DO, parc.č. 1058 - přeložka NN, EP-12-0002581/1/VB a pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy

672

-

ZO schvaluje smlouvu mezi Obcí Blížejov a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou
STEMONTEM JS, H.Týn – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
Blížejov,747/2, Císař – k NN, IV-12-0009875/2/VB a pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy

673

-

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti Blížejov – Cihelna,
č.IE-12-0005368/001 mezi Obcí Blížejov a ČEZ Distribuce, a.s Děčín a pověřuje
starostu obce podpisem této smlouvy

674

-

ZO schvaluje smlouvu č. 1007981830 o bezúplatném převodu pozemku mezi ČRStátní pozemkový úřad, Plzeň a Obcí Blížejov, parc. č. 390/2 zastavěná plocha a
nádvoří, k.ú. Přívozec, a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy

675

-

ZO schvaluje že knižní fond MLK Nahošice bude půjčován knihovnicí z jejího
domova

676

-

ZO schvaluje poplatek za vývoz kontejneru (1100 litrů), ročně 18.150 Kč s DPH, s
poplatníky bude sepsána smlouva

677

-

ZO vyslovilo souhlas s uzavřením školek v době letních prázdnin, 13.8. – 24.8.2018
(malý zájem)

678

-

ZO pověřuje starostu obce jednáním o odkoupení čp. 37 Blížejov s majitelem této
nemovitosti

679

-

ZO bylo seznámeno s protokolem o místním šetření u čp. 49 Nahošice , bude
provedena sonda a na základě kamerové zkoušky se stanoví další postup opravy

680

-

ZO neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Svazu neslyšících a
nedoslýchavých osob v ČR, Poradenskému centru Domažlice

681

-

ZO stanovuje počet členů pro další volební období 2018-2022 tj. 11 členů
zastupitelstva

