Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Blížejov,
konaného dne 9. ledna 2019 v obci Blížejov

53

-

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

54

-

Zastupitelstvo obce Blížejov, na doporučení výběrové komise, schvaluje uzavření
Smlouvy o dílo na akci: „Rekonstrukce půdních prostor ZŠ a MŠ Blížejov“
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003912 s účastníkem: DSP Domažlický stavební podnik
s.r.o., Havlíčkova 6, 344 01 Domažlice, IČ 25200631, který nabídl cenu bez DPH
25.287.381,00 Kč, tj. 30.597.731,00 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo obce Blížejov,
pověřuje starostu obce, Jiřího Červenku, podpisem Smlouvy o dílo

55

-

ZO schvaluje vyhlášení výběrového řízení na akci -Technický dozor stavby ,
kompletační činnost dodávek zařízení a inventáře projektu a koordinátora BOZP
projektu„ Rekonstrukce půdních prostor ZŠ a MŠ Blížejov“ , budou vyzvány 3 firmy
k podání nabídek

56

-

ZO stanovuje, že posouzení nabídek na akci -Technický dozor stavby ,
kompletační činnost dodávek zařízení a inventáře projektu a koordinátora BOZP
projektu„ Rekonstrukce půdních prostor ZŠ a MŠ Blížejov“ proběhne v pondělí dne 28.
ledna 2019 v 16.oo hodin na tento termín bude svoláno zastupitelstvo obce

57

-

ZO schvaluje prodej části p.č. 1651 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Nahošice , cena
za m2 pozemku 70 Kč/m2,pozemek bude zaměřen na vlastní náklady žadatelky, bude
sepsána kupní smlouva, zaměření a vklad do KN zaplatí nabyvatelka pozemku,
zastupitelstvo obce prodej schvaluje a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy

58

-

ZO schvaluje navýšení odměn pro členy zastupitelstva Obce Blížejov s platností od
1.1.2019, místostarosta -19.000 Kč, předseda výbor- komise – 2.500 Kč, člen výborukomise- 2.000 Kč

59

-

Zastupitelstvo obce Blížejov schvaluje podání žádosti o dotaci na akci: Obnova
hřbitovní zdi v Blížejově z Dotačního titulu MMR ČR 117d8210G Obnova drobných
sakrálních památek

60

-

ZO schvaluje podání inzerátu na K O N K U R Z na obsazení funkce ředitele Základní
škola a mateřská škola Blížejov, příspěvková organizace, 345 45 Blížejov čp. 92,

