usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Blížejov,
konaného dne 15. června 2017 v obci Nahošice.
470

-

zastupitelstvo obce Blížejov je usnášeníschopné a souhlasí s navrženým programem

471

-

ZO Blížejov bylo seznámeno se závěrečným účtem obce Blížejov za rok 2016,
tento ZO schvaluje a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad

472

-

ZO Blížejov schvaluje účetní závěrku obce k 31.12.2016 ( viz přiložené informace o
schválení účetní závěrky), zároveň ZO schvaluje výsledek hospodaření obce Blížejov
za rok 2016 a souhlasí s převodem vytvořeného zisku na účet nerozděleného zisku

473

-

ZO bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Blížejov za rok
2016

474

-

ZO schvaluje „Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stravování zaměstnanců“, tento
předpis nabývá účinnosti dnem 1.7.2017 a ruší předpis předchozí č. 1/2010

475

-

ZO bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
Odpadové hospodaření Lazce za rok 2016

476

-

ZO Blížejov bylo seznámeno se závěrečným účtem DSO Odpadové hospodářství Lazce
za rok 2016,

477

-

ZO bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
Domažlicko za rok 2016“

478

-

ZO Blížejov bylo seznámeno se závěrečným účtem DSO Svazku Domažlicko za rok
2016, tento ZO schvaluje

479

-

ZO projednalo žádost – „Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
Klub Radost, Prostějov“, ZO neschvaluje zaslání příspěvku „Asociaci ..“

480

-

ZO projednalo žádost – „Linky bezpečí“ . ZO schvaluje finanční dar ve výši 2.000 Kč
a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy

481

-

ZO neschvaluje přidělení bytu v čp. 48 Blížejov, OÚ má zájem o prodej tohoto objektu

482

-

ZO schvaluje vyplacení odměny řediteli ZŠ a MŠ Blížejov ing. Hejtmanovi

483

-

ZO ukládá starostovi svolat schůzku mezi Obcí Blížejov - SDH Nahošice a SDH Blížejov
ohledně pronájmu části stodoly Nahošice

484

-

ZO projednalo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou
mezi SŽDC Praha a Obcí Blížejov na pozemek KN p.č. 1012/9 v k.ú. Blížejov - stavba
Blížejov – ČOV a tuto smlouvu prozatím neschvaluje

485

-

ZO schvaluje , aby advokátní kancelář JUDr. Silovský zastupovala Obec Blížejov u
Okresního soudu Domažlice ve věci opatrovnictví pro Kazdu Rudolfa

486

-

Zastupitelstvo obce Blížejov souhlasí s podepsáním Čestného prohlášení obce Blížejov
k podané žádosti na spolufinancování investičního záměru „Výstavba tělocvičny a
zázemí školy Blížejov“ z prostředků MF ČR

487

-

Zastupitelstvo obce Blížejov souhlasí s podepsáním Čestného prohlášení obce Blížejov
k podané žádosti na spolufinancování investičního záměru „Rekonstrukce půdních
prostor ZŠ a MŠ Blížejov“ z prostředků IROP

488

-

ZO schvaluje Závěrečný účet za rok 2016 Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka,

489

-

ZO bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka (VSOD) za rok 2016

490

-

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu s firmou Pecka Karel, odchyt zvířat a to
variantu A – smlouva – cena 1500 Kč /měsíc a pověřuje starostu obce jejím podpisem

491

-

zastupitelstvo obce Blížejov schvaluje zástupce obce Blížejov na 9. Shromáždění
zástupců členských obcí VSOD (Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka) konaného
dne 22. 6. 2017 a to místostarostu obce pan Císaře Jiřího

492

-

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 12. 6. 2017, číslo
usnesení 231/17, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2017
Příspěvek na věcné vybavení“ JSDHO Zastupitelstvo obce Blížejov Schvaluje přijetí
finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Blížejov ve výši 38.700
Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy

493

-

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo 10. dubna 2017 usnesením č. 193/17
poskytnutí dotace z dotačního titulu PSOV PK 2017 - Projekty obcí ve výši 190.000 Kč
na akci Název akce:
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Chotiměř . Zastupitelstvo
obce Blížejov Schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do
rozpočtu obce Blížejov ve výši 190.000 Kč a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy

494

-

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 12.6.2017 usnesením č. 235/17
Poskytnutí investiční dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace
sportovišť v roce 2017“ na akci oprava „Víceúčelového hřiště Blížejov“.
Zastupitelstvo obce Blížejov Schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského
kraje do rozpočtu obce Blížejov ve výši 200.000 Kč a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy

495

-

starosta informoval ZO, že obci byla schválena dotace na Opravu místní komunikace
v obytné zóně v obci Blížejov, a to Ministerstvem pro místní rozvoj ve výši 665.000 Kč,
ZO schvaluje přijetí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy

496

-

ZO souhlasí s podáním žádosti na realizaci VPC 5 -Blížejov a VP7-N v Nahošicích z KoPÚ
jmenovaných katastrálních území

