Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Blížejov,
konaného dne 13. prosince 2018 v obci Chotiměř
23

-

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

24

-

ZO schvaluje - Rozpočtové hospodaření obce v době od 1.1. 2019 do schválení
rozpočtu se řídí pravidly rozpočtového provizoria dle směrnice č. 3/2007 – Rozpočtové
provizorium“. Pravidla rozpočtového provizoria:
Obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce
Poskytuje příspěvek na činnost příspěvkové organizace
Hradí závazky z již uzavřených smluv. Příjmy v době rozpočtového provizoria nejsou
omezeny. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají
příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení , hlasování – 9 pro návrh

25

-

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6-7 provedené starostou obce a schvaluje
rozpočtové opatření č. 8 na rok 2018

26

-

ZO bere na vědomí a schvaluje „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC
Blížejov, IČO: 00253243 za rok 2018 – audit, nebyly zjištěny chyby a nedostatky

27

-

ZO bylo seznámeno s Protokolem o provedené veřejnoprávní kontrole ZŠ a MŠ Blížejov
a zprávu bere na vědomí

28

-

výběrové řízení na výstavbu hřbitovní zdi Blížejov: ZO vybralo nejnižší cenovou
nabídku - nabídku firmy K-INVEST plus s. r. o. Prostějov - 1.159.658 Kč, ZO pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy s vítěznou formou

29

-

ZO schvaluje žádost. o pronájem pozemku - horní rybník Blížejov
(parcelní čísla – 1011/1,2,3,4,5 k.ú. Blížejov), ZO s pronájmem souhlasí, bude sepsána
smlouva na pacht, cena pachtovného 500 Kč/ rok, doba pronájmu doba neurčitá, ZO pověřuje
starostu podpisem smlouvy

30

-

ZO schvaluje žádost o pronájem pozemku 1320 v k.ú. Lštění
o výměře 11875 m2 za účelem obnovy původního sadu, ZO s pronájmem souhlasí,
bude sepsána smlouva na pacht, cena pachtovného 500 Kč/ rok, doba pronájmu - na
dobu neurčitou, ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy,

31

-

ZO zamítá žádost o pronájem pozemku 1616 v k.ú. Nahošice – chov koz

32

-

ZO zamítá žádost o prodej pozemku na vybudování vinice, parcelní číslo 1616 k.ú. Nahošice

33

-

ZO schvaluje žádost o odkoupení části parc.č.758/8,ZO se záměrem prodeje souhlasí, tento
záměr bude vyvěšen

34

-

ZO neschvaluje žádost o odkoupení pozemků v k.ú. Výrov u Milavčí – p.č. 1438/1, 418/1 a
419 – v současné době probíhají v k.ú. Výrov u MIlavčí pozemkové úpravy , do vyjasnění
majetkových vztahů nebude o žádosti jednáno

35

-

ZO schvaluje žádost firmy Levsam s.r.o. Koloveč o prodloužení smlouvy o nájmu
prodejny Blížejov, ZO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy do 1.12.2023, bude
sepsán dodatek nájemní smlouvy, ZO pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku,
hlasování

36

-

ZO schvaluje žádost o hostování na pouti v obci Blížejov v roce 2019

37

-

ZO schvaluje žádost o prodloužení platnosti nájemní smlouvy na pacht
pozemků do konce roku 2023 a pověřuje starostu obce podpisem dodatku smlouvy

38

-

ZO neschvaluje žádost SDH Blížejov o schválení nových členů Výjezdní jednotky SDH
Blížejov

39

-

ZO schvaluje žádost ZŠ a MŠ Blížejov o schválení odměny k platu pro ředitele školy,
ve výši – 50% hrubého platu

40

-

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na akci : Blížejov , DO,
parc. č.1223 – kNN, IP-120004059/1/VB, mezi obcí Blížejov a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
zastoupená firmou STEMONT JS s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem

41

-

ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby na akci :: Blížejov , DO, Cihelna – k VN, TS, k NN ,parc. č. 957/6, IE12-0007052/SOBS/VB/1, mezi obcí Blížejov a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zastoupená firmou
MONTPROJEKT, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem

42

-

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na akci : Blížejov , DO,
parc. č.782/22,Vogeltanz – kNN, č. IV-12-0011927/VB/003, mezi obcí Blížejov a ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín zastoupená firmou Senergos - Zdychyncová Zdeňka,Tlučná a pověřuje
starostu jejím podpisem

43

-

ZO schvaluje Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4kV, číslo 18_SOP_01_4121457404 mezi obcí Blížejov a ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín a pověřuje starostu jejím podpisem

44

-

ZO souhlasí se stavbou společnosti ČEZ, a.s.- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy a
zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu IV-12-0014045,
Blížejov, DO. č.parc. 1156-k NN a pověřuje starostu podpisem

45

-

ZO bylo seznámeno s Návrhem rozpočtu Svazku Domažlicko na rok 2019, návrh byl
v předepsané lhůtě vyvěšen a ZO jej schvaluje

46

-

ZO bylo seznámeno s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu Svazku Domažlicko
na roky 2020-2021návrh byl v předepsané lhůtě vyvěšen a ZO jej schvaluje

47

-

ZO projednalo dopis ohledně nabídnuté ceny na odkoupení pozemku, navrhovaná cena 70
Kč je pro žadatelku neakceptovatelná, ZO rozhodlo, že pozemek neprodá za nižší cenu

48

-

ZO projednalo cenovou nabídku firmy MEPOS Domažlice na akci rekonstrukce rybníku
Malonice, ZO navrhuje zařadit požadavek do rozpočtu roku 2019

49

-

ZO přijalo stížnost na postup ZŠ a MŠ Blížejov ohledně udělení ředitelské důtky jejich synovi,
bude řešeno školskou inspekcí, ZO toto bere na vědomí

50

-

ZO bylo seznámeno s návrhem ceny vodného a stočného pro rok 2019, vodné - 39,62
Kč a stočné – 31,87 Kč, ZO schvaluje - Výpočet (kalkulaci) cen pro vodné a stočné pro
kalendářní rok 2019

51

-

ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou PASPORT SVÍTIDEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ,
ZO s nabídkovou cenou souhlasí, bude dáno do rozpočtu roku 2019

52

-

ZO na základě žádosti ředitele ZŠ a MŠ Blížejov , pověřuje starostu a místostarostu
obce vyhlášením konkurzu na obsazení místa ředitele ZŠ a MŠ Blížejo

