Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Blížejov,
konaného dne 22..března 2018 v obci Lštění.

601

-

zastupitelstvo obce Blížejov je usnášeníschopné a souhlasí s navrženým programem
a program schvaluje

602

-

ZO schvaluje výsledek hospodaření PO ZŠ a MŠ Blížejov za rok 2017 – zisk z hlavní
činnosti ve výši 137.918 Kč a z hospodářské činnosti 7.889,63 Kč a souhlasí s převodem
vytvořeného zisku ve výši 115.807,63 Kč do fondu rezerv a 30.000 Kč do fondu
odměn. Zastupitelstvo obce souhlasí s použitím vytvořeného fondu rezerv na údržbu
prostor školy školek, nákup nábytku pro školu a školky

603

-

ZO Blížejov schvaluje účetní uzávěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Blížejov ke dni
31. 12. 2017

604

-

ZO schvaluje Zprávu o výsledku veřejnoprávní kontroly v roce 2017 u organizace
Základní a mateřská škola Blížejov

605

-

ZO schvaluje
Rozpočet obce na rok 2018 takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši
32 243 210 Kč
Financování ve výši
- 1 784 220 Kč
Celkové zdroje ve výši
30 458 990 Kč
Běžné výdaje ve výši
17 915 990 Kč
Kapitálové výdaje ve výši
12 543 000 Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši
30 458 990 Kč
ZO schvaluje Závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy č. 1 rozpočtu na rok 2018
ZO schvaluje nDle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích
poskytnutí
finančních darů dle návrhu rozpočtu na rok 2018 v té výši a těm fyzickým a
právnickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu.
Veškeré transfery jsou určeny k použití do konce rozpočtového roku, pokud není nebo
nebude v průběhu běžného rozpočtového roku usnesením zastupitelstva stanoveno
jinak .Zastupitelstvo stanovuje závazných ukazatelů pro výkonné orgány ÚSC
u výdajů dle účelového členění rozpočtové skladby, tj. členění dle „paragrafů“.
Zastupitelstvo stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci
operací překročen jim stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle
jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2018. V rámci paragrafů se změna
v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a včetně změn mezi položkami
běžných a kapitálových výdajů a naopak, povoluje.
Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č.
323/2002 Sb. je v kompetenci účetní.
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
kompetenci starosty obce k provádění rozpočtových opatření v následujícím
rozsahu:
navýšení závazného ukazatele do výše 100 000,- Kč v období mezi jednotlivými
zasedání zastupitelstva.
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta samostatně provádět jen
v případech:
• ve finančních vztazích k jinému rozpočtu,
• přijetí a realizace účelově poskytnutých prostředků,
• vypořádání transferů, upřesnění výše transferů (např. po rozpisu
souhrnného dotačního vztahu od kraje, po vypořádání dotace apod.),
• výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení živelních pohrom, výdaje
ve stavu nouze,
• výdaje, u kterých by prodlení způsobilo škodu a výdaje, které nezávisí na
vůli obce – např. vyúčtování energií…,

•
•

zatřídění příjmů a výdaje daně z příjmů právnických osob, které platí obec
sama sobě,
technické změny, ke kterým došlo změnou předpisů (změny paragrafů a
položek rozpočtové skladby)
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém
opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání
zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou

606

-

ZO na návrh starosty obce schvaluje pro místostarostu obce p. Císaře
mimořádnou odměnu za práci nad rámec jeho povinnost místostarosty obce –
vypracování dokumentace hřbitovů a to ve výši jedné měsíční odměny za jeho funkci

607

-

zastupitelstvo obce Blížejov, se rozhodlo prodat Bytovému družstvu Blížejov, 345 45
Blížejov 6 , IČO 26343592, svůj podíl na 76-ti bytech - čp. 183-201 v k.ú. Blížejov, ZO
souhlasí , bude vyvěšen záměr prodeje bytů současně se záměrem prodeje pozemků
souvisejících s těmito byty

608

-

ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu bytové jednotky a pozemku členů
družstva mezi obcí Blížejov a Bytovým družstvem Blížejov - změna čl.II a III, ZO znění
tohoto dodatku smlouvy schvaluje a pověřuje starostu obce jejím podpisem

609

-

ZO schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o sdružení mezi Obcí Blížejov a Bytovým
družstvem Blížejov – bod 8/, ZO znění tohoto dodatku smlouvy schvaluje a pověřuje
starostu obce jejím podpisem

610

-

ZO schvaluje koupi domu čp. 37 Blížejov a přilehlého pozemku ,cena - viz znalecký
posudek a pověřuje starostu podpisem smlouvy s prodávajícím

611

-

ZO schvaluje smlouvu pro zpracování GDPR analýzy v souladu s nařízením EU
2016/679 mezi Obcí Blížejov a firmou GDPR Služby s.r.o., Bzenecká 4808, 430 04
Chomutov a ZO pověřuje starostu jejím podpisem

612

-

ZO pověřuje starostu obce a místostarostu obce p. Císaře jednáním s firmou GDPR
Služby s.r.o., Bzenecká 4808, 430 04 Chomutov o smlouvě o poskytování služeb
pověřence pro ochranu osobních údajů pro obce od 1000 do 2000 obyvatel o
délce smlouvy v případě , že bude smlouva dojednána na 1 rok , ZO pověřuje starostu
jejím podpisem

613

-

ZO schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi Obcí Blížejov a Universal Solutions s.r.o.,
Gabriela Vacikova, Francouzská 404, 397 01 Písek – Hradiště, administrace výběrového
řízení na akci Rekonstrukce půdních prostor ZŠ a MŠ Blížejov - dle nabídky se
společností Universal Solutions s.r.o., Gabriela Vaciková, se sídlem: Francouzská 404,
397 01 Písek , IČ : 03470300 na kompletní zajištění, zpracování a administrace
zadávacího řízení dle Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů na zhotovitele stavební zakázky: Rekonstrukce
půdních prostor ZŠ a MŠ Blížejov

614

-

ZO projednalo a schvaluje - Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti Blížejov,
747/2, Císař – k NN, IV-12-0009875/1/VB mezi Obcí Blížejov – ČEZ Distribuce a.s a
firmou STEMONT JS s.r.o., ZO smlouvu schvaluje a pověřuje starostu obce jejím
podpisem
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí a zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby BLÍŽEJOV, DO, 1058/2, BauWald s.r.o. – kNN č. IV-12-0012251/1/VB
mezi Obcí Blížejov a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zastoupená firmou Elektromontáže Touš
s.r.o. ,ZO smlouvu schvaluje a pověřuje starostu obce jejím podpisem,

615

-

616

-

ZO pověřuje starostu obce , zjistit možnosti prodloužení smlouvy o nájmu mezi Obcí
Blížejov a firmou LEVSAM Koloveč – nájemné končí v prosinci 2018, , smlouva může
být schválena novým zastupitelstvem

617

-

ZO schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí Blížejov , Markem Pekařem a firmou RAZKA
reality Tachov – prodej domu čp. 48 Blížejov na parcele č. 84 a pozemku u tohoto
domu parc.č. 85, a pověřuje starostu obce jejím podpisem

618

-

ZO schvaluje Smlouvu o dílo mezi Obcí Blížejov a RNDr. Karlem Špačkem, Zámělič na
„Zpracování návrhu na odpis zásob ložiska Blížejov 1 „ (cihlářská surovina), ZO pověřuje
výše jmenovaného jednáním s jednotlivými institucemi, ZO pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy

619

-

ZO souhlasí s hostováním LTZ – lunaparky Rudolf Lagron, Domažlice na pouti v roce
2018, pouť se v obci Blížejov uskuteční dne 11.11.2018

620

-

ZO jmenuje nové členy do školské rady při ZŠ a MŠ Blížejov s ohledem na ukončení
volebního období dosavadní Školské Rady : ing. Jakubše Václav, Křepel Jaroslav, Císař
Jiří

621

-

ZO neschvaluje žádost Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR o finanční dar,
ZO příspěvek neposkytne. V případě, že o příspěvek požádá konkrétní osoba , bude o
žádosti jednáno

622

-

ZO schvaluje užívání místnosti (bývalá ordinace praktické lékařky) v obci Lštění v čp.
1 Lštění pro potřeby MS Lštění, bude vypracován dodatek smlouvy o výpůjčce
uzavřené mezi ZŠ a MŠ Blížejov ze dne 24.9.2009

623

-

ZO projednalo Dohodu o členství mezi OÚ Blížejov a jednotlivými navrženými členy
Zásahových jednotek SDH zřizovaných obcí Blížejov a se zněním smlouvy souhlasí, bod
osvobození od placení za svoz odpadu bude realizován od 1.1.2019

624

-

625

626

-

-

627

628

ZO ukládá změnit vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů - Čl.6 Osvobození a úlevy v souvislosti s přijatou DOHODOU O ČLENSTVÍ
v zásahové jednotce SDH obce Blížejov
ZO ukládá změnit Přílohu č. 1 k OZV 1/2015 - Specifikace a umístění sběrných nádob,
bude vypracován návrh této přílohy
ZO jmenuje hodnotící komisi na akci : Rekonstrukce půdních prostor ZŠ a MŠ Blížejov,
která bude zároveň i komisí pro otevírání nabídek účastníků zadávacího řízení ve
složení : Komise :Jaroslav Křepel, 346 01 Lštění čp. 25,zástupce zadavatele –
místostarosta, Ing. Roman Čížek
Budislav 102, 392 01 Soběslav – generální
projektant, JUDr. Silovský Miroslav, 301 00 Plzeň, Karlova 211/5, právní zástupce obce,
Ing. Hejtman Libor, Kozinova 233, Domažlice , ředitel školy,Ing. Budil Jan, 390 05 Tábor,
Helsinská 2733, ČKAIT 0102318,statik
ZO jmenuju náhradníky do této komise – Nohavec Jan, ing. Kölblová Jana, Mgr.
Hanzalová Dagmar, Dušek Richard, Bc.Bozděch Josef
-

-

ZO schvaluje zadání veřejné zakázky dotované z Programu : 11703 - Integrovaný
regionální operační program, Identifikační číslo : 117D03G000616, Identifikační číslo
EIS : CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003912 pod názvem Rekonstrukce půdních prostor
ZŠ a MŠ Blížejov plně dle zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a pravidel IROP
jako zjednodušené podlimitní řízení dle zadávací dokumentace
ZO schvaluje Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi CHVaKem
Domažlice a Obcí Blížejov a pověřuje starostu obce jejím podpisem

629

-

ZO schvaluje Dodatek smlouvy č. 16 mezi Obcí Blížejov a Horšovskotýnskými lesy
s.r.o., ZO dodatek smlouvy schvaluje a pověřuje starostu obce jeho podpisem

630

-

ZO schvaluje zaslání děkovného dopisu p. Odvodymu Josefovi, Blížejov 95 a p.
Hladovi Miloši, Výrov 21

