Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Blížejov,
konaného dne 14. prosince 2017 v obci Chotiměř.

–

560

-

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

561

-

ZO stanovuje v souladu s ustanovením § 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové provizorium Obce Blížejov na
rok 2018 – Rozpočtové hospodaření obce v době od 1.1. 2018 do schválení rozpočtu se
řídí pravidly rozpočtového provizoria dle směrnice č. 3/2007 – rozpočtové provizorium

562

-

ZO schvaluje Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Blížejov na roky 2019-2021

563

-

ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021 obce Blížejov

564

-

ZO schvaluje návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Blížejov na rok 2018

565

-

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6 Obce Blížejov

566

-

ZO schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2018 pro obec Blížejov, navrhované stočné
31,87 Kč (rozdíl+0,80 Kč oproti roku 2017), vodné – 38,10Kč (rozdíl +0,85 Kč oproti roku
2017)

567

-

ZO schvaluje výši příspěvku obcí na dopravní obslužnost v roce 2018 a souhlasí s výší
poskytnutí účelové dotace Obce Blížejov , Plzeňskému kraji ve výši 98.340 Kč a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy

568

-

ZO schvaluje žádost ředitele ZŚ a MŠ Blížejov o vyplacení odměny na konci kalendářního
roku ve výši 50 % hrubého měsíčního přijmu pro ředitele školy

569

-

ZO souhlasí s pronájmem nebytového prostoru v Blížejově čp. 1 , ordinace dětské. lékařky
(parc. č. 72) bude vyvěšen záměr pronájmu

570

-

ZO souhlasí s prodeje pozemku parcelní číslo 1159 v k. ú. Chotiměř u Blížejova, pozemek
na zahradu, bude vyvěšen záměr

571

-

ZO schvaluje peněžní dar ve výši 50.000 Kč na opravu kostela sv. Martina
Římskokatolické farností Milavče , bude zařazeno do rozpočtu 2018

572

-

ZO schvaluje smlouvu mezi Obcí Blížejov a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zastoupená
STEMONTem JS s.r.o., Horšovský Týn o zřízení věcného břemene – služebnosti Blížejov,
p.č. 1060 – k NN, IV-12-0009837/3/VB na parcele 1054 k.ú. Blížejov, ZO pověřuje starostu
obce jejím podpisem

573

-

ZO schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti mezi Českou telekomunikační infrastrukturou
a.s. Praha, zastoupenou firmou ARANEA NETWORK a.s. Praha a Obcí Blížejov na podzemní
telekomunikační vedení na pozemcích 43,948/1,948/5,950/1,950/4,1000/8,1022/24 a 1024
k.ú Blížejov, ZO smlouvu schvaluje a pověřuje starostu obce jejím podpisem

574

-

ZO bere na vědomí výpověď smlouvy mezi Obcí Blížejov a Praktikem Koloveč s.r.o. –
MUDr. Čiklová – obvodní lékař ke dni 1.1.2018 z pronajaté ordinace v čp. 1 Lštění

575

-

ZO bere na vědomí výpověď smlouvy mezi Obcí Blížejov a MUDr. Kubátovou ke dni
1.1.2018 z pronajaté dětské ordinace v čp. 1 Blížejov

576
577

-

ZO schvaluje dodatek č. 14 k nájemní smlouvě mezi Obcí Blížejov a společností
Horšovskotýnské lesy s.r.o.- zvýšení nájemného o 50%, tj. o částku 163.000 Kč
ZO schvaluje s účinností od 1.1.2018 odměny členům zastupitelstev obcí:
neuvolněným členům zastupitelstev tyto stanoví nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

578

-

ZO schvaluje odpovědět na anonymní dopis stanoviskem uveřejněným na úřední desce
obce

579

-

ZO deleguje starostu obce p. Jiřího Červenku na 10. Shromáždění zástupců členských obcí
VSOD (Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka) konaného dne 21.12.2017

580

-

ZO schvaluje úhradu za vyúčtování služeb za rok 2016 SBD Domažlice ( dlužné platby) –
v souladu s dodatkem č. 2 Mandátní smlouvy

