Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Blížejov,
konaného dne 23. března 2017 v obci Lštění.
412

-

zastupitelstvo obce Blížejov je usnášení schopné a souhlasí s navrženým programem

413

-

ZO schvaluje
Rozpočet obce na rok 2017 takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši
28 694 923 Kč
Financování ve výši
- 3 396 057 Kč
Celkové zdroje ve výši
25 298 866 Kč
Běžné výdaje ve výši
17 253 266 Kč
Kapitálové výdaje ve výši
8 045 600 Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši
25 298 866 Kč
ZO schvaluje
Závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy č. 1 rozpočtu na rok 2017
ZO schvaluje
Dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí finančních darů dle
návrhu rozpočtu na rok 2017 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 2017. 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

414

-

ZO Blížejov bylo seznámeno s návrhem rozpočtu ZŠ a MŠ Blížejov pro rok 2017 a tento
schvaluje

415

-

ZO schvaluje střednědobý výhled ZŠ a MŠ Blížejov na léta 2018-2020

416

-

ZO schvaluje výsledek hospodaření PO a souhlasí s převodem vytvořeného zisku ve výši
215.354,74 Kč do fondu rezerv a 20.000 Kč do fondu odměn. Zastupitelstvo obce souhlasí
s použitím rezervního fondu na vymalování prostor, které nebudou vymalovány v rámci
rekonstrukce školy, nákup skříněk a lehátek do MŠ, nákup parního čističe koberců pro
školu a školku, úhradu nákladů na opravy a údržbu kuchyně Tondach Blížejov (pronájem),
náklady na inzerci – hledání kuchaře(ky) školy, úprava podlah (lino a koberce) ve třídách a
ložnicích ZŠ a MŠ Blížejov po rekonstrukci (případné poškození organizace)

417

-

ZO Blížejov schvaluje účetní uzávěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Blížejov ke dni 31.
12. 2016

418

-

ZO schvaluje žádost , Rudolf Lagron, Domažlice o hostování na pouti Blížejov v r. 2017
(kolotoče, houpačky), pouť se uskuteční 12.11.2017

419

-

žádost o stavební parcelu v obci Blížejov, Šedivá Jana, H.Týn – žádost bude evidována do
doby než budou parcely zaměřeny

420

-

ZO schvaluje záměr - žádost o úpravu smlouvy o pronájmu pozemků v k.ú. Lštění, žadatel
– ing. Třesohlavá Marie, Lštění 9 ,žádost EKO Farma Váchal (Váchal Ladislav) ,Milavče
151 ,344 01 Domažlice o úpravu pachtovní smlouvy a dále žádost o pronájem pozemků
parc.č. 1180,1179 a 1093 v k.ú Přívozec – zemědělská produkce, žadatel WIPEMIA , spol
s r.o. Hradiště 5, žádost o novou pachtovní smlouvu v souvislosti s komplexní pozemkovou
úpravou v k.ú. Přívozec, žadatel ZAS, a.s. Koloveč, všechny tyto žádosti je nutno vyvěsit
formou ZÁMĚRU

421

-

ZO neschvaluje poskytnutí - příspěvku na pokladnu EET od Marie Kellnerové, Lštění 38,
doporučuje žadatelce podat si žádost o příspěvek na provoz prodejny

422

-

ZO schvaluje žádost k opravě vozovky v katastru Nahošice – parc.č. 1464/1, žadatelce–
Angertová Alena, Nahošice 1, ZO schvaluje osazení obrubníků, vozovku dle zástupce
firmy, která byla pozvána k posouzení opravy lze opravit jedině navýšením vozovky,
poškození drenáže bude prověřeno

423

-

ZO schvaluje žádost ZŠ a MŠ Blížejov o souhlas s uzavřením mateřských škol a školní
družiny v době jarních prázdnin, dále uzavření MŠ a ŠD v červenci 2017 a předčasné
ukončení školního roku (o 14 dní) z důvodů rekonstrukce školy

424

-

ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace obce Blížejov TJ Sokol Blížejov
ve výši 70.000 Kč na revitalizaci travního hřiště, nákup sportovních potřeb a na provozní
náklady – elektřina, plyn, zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce jejím podpisem

425

-

ZO schvaluje darovací smlouva mezi obcí Blížejov a Okrskem Milavče na činnost SDH
Blížejov a Nahošice ve výši 2000 Kč, zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce jejím
podpisem

426

-

ZO schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Blížejov a Římskokatolickou farností Milavče na
opravu kostela Blížejov ve výši 50.000 Kč a zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
jejím podpisem hlasování

427

-

ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Blížejov a firmou FUNNY SPORT s.r.o.,
zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce jejím podpisem

428

-

ZO byla předložena smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského
kraje a Obcí Blížejov - komunikace III/18310 na pozemku 1022/1 k.ú. Blížejov účel omezení
– uložení vodovodní přípojky v tělese silnice III/18310 (cca 8 metrů), ZO se zněním souhlasí
a pověřuje starostu obce jejím podpisem

429

-

ZO projednalo návrh Dodatku ke smlouvě o dílo: C 20/2016 mezi Obcí Blížejov a
Elektromontážemi Touš, s.r.o. Úherce 68 – veřejné osvětlení -navýšení o 1 svítidlo, ZO
souhlasí a pověřuje starostu obce jejím podpisem

430

-

ZO projednalo návrh smlouvy o odchytu zvířat mezi Obcí Blížejov a Karlem Peckou,
Husovo náměstí 92, 346 01 Horšovský Týn, ZO přizve p. Pecku do příštího zasedání
zastupitelstva

431

-

ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „DOPRAVNÍ AUTOMOBIL pro SDH
Blížejov“, zastupitelstvu bylo doporučeno schválit vítěznou firmu - PROFIAUTO CZ, a.s.
Kolovratská 1367, 251 01 Říčany, celková cena 970.599 Kč, zastupitelstvo obce pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy s vítěznou firmou

432

-

ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na akci – "Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Chotiměř" topení hasičská zbrojnice Chotiměř: ZO doporučuje vybrat nabídku s nejnižší
cenou tj. nabídka SANI-TOP-GAS Havlovice – 101.165,50 Kč, zastupitelstvo obce pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy s vítěznou firmou

433

-

ZO byly doručeny cenové nabídky na akci – "Rekonstrukce hasičské zbrojnice Chotiměř"
výměna oken hasičská zbrojnice Chotiměř: ZO doporučuje vybrat nabídku s nejnižší
cenou tj. nabídka Stepan service, Domažlice – 134.524 Kč, zastupitelstvo obce pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy s vítěznou firmou

434

-

zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky
dotované ze SFŽP ČR pod označením: „Oddělený sběr BRKO v obci Blížejov a souhlasí s se
seznamem oslovených firem : Metaxo s.r.o.,Mimov 14, 345 61 Staňkov , Jaroslav Šindelář,
Ostromeč Velký Malahov, 346 01 Horšovský Týn, KONSTRUKTPOL, s.r.o., Polní 114, 346 01
Horšovský Týn,Petr Malík – MALIKKONT, Lípová 56,411 56 Bohušovice nad Ohří, Výroba a
prodej kontejnerů - Pavel Kozák, Zahradní 361 , 411 56 Bohušovice nad Ohří, GAZ AUTO
PRAHA, s.r.o., Mokrá Lhota 5 ,257 51 Bystřice u Benešova současně
ZO jmenuje výběrovou hodnotící komisi NA AKCI : „Oddělený sběr BRKO v obci Blížejov
ve složení:JUDr. Silovský, ing. Kulíř, Bc. Bozděch Josef, Křepel Jaroslav a Císař Jiří,
náhradníky jsou jmenováni:Mleziva Václav, Hůrka Jan, ing. Jakubše, Bukovanský Pavel a
Dušek Richard, hodnocení se uskuteční 6.4.2017 v 9.00 hod.

435

-

ZO bylo seznámeno s výsledkem výběrového řízení na akci – „ARCHITEKTONICKÁ STUDIE
NA VÝSTAVBU TĚLOCVIČNY A ZÁZEMÍ ŠKOLY OBCE BLÍŽEJOV čp. 92“, zastupitelstvu bylo
doporučeno výběrovou komisí schválit vítěznou firmu , kterou je Ing. Roman Čížek,
Budislav 102, 392 01 Soběslav , nabídková cena včetně DPH – 204.490 Kč

436

-

ZO projednalo Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje , kterým byla obci Blížejov
částečně prominuta povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně při použití dotace
poskytnuté obci Blížejov , konečná částka odvodu činí – 50.000 Kč

437

-

ZO bylo seznámeno s dopisem správkyně Státního statku Jeneč v likvidaci - nabídka o
odkoupení pozemků, k.ú. Blížejov – LV 588 a k.ú. Přívozec - LV 456, ZO schvaluje , že o
pozemky nemá zájem vzhledem k tomu , že pozemky jsou již v k.ú. Přívozec na LV obce
(pozemková úprava) a v obci Blížejov v současné době probíhá pozemková úprava

438

-

starosta podal ZO informace k nově schváleným „Kanalizačním řádům a vypouštěním“ a
ZO schvaluje:
Vypouštění odpadních vod pro obec Blížejov část obcí :Chotiměř, Lštění, Malonice,
Nahošice a Přívozec bude v souladu s platným povolením k vypouštění obecních
odpadních vod z volných výpustí stokové sítě jednotné kanalizace. Odběr vzorků bude
zajišťovat Obec Blížejov u akreditované laboratoře

439

-

ZO schvaluje dokument - „Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí“

440

-

ZO bylo seznámeno s položkovým rozpočtem na akci Blížejov – oprava ČS a výtlaku za
nádražím Blížejov (firma ChVaK Domažlice) a tento schvaluje a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy s touto firmou

441

-

ZO bylo seznámeno s podanou žádostí k Měú H.Týn – žádost o prodloužení platnosti
územního rozhodnutí – výstavba veřejného vodovodu a přidružených staveb

442

-

ZO byla předložena nabídka na pořízení panoramatických snímků všech obcí (firma
AMIDO), ZO nepřijímá nabídku této firmy

443

-

ZO bylo seznámeno se seznamem objektů , které potřebují energetický štítek, ZO
doporučuje oslovit ještě jiné firmy k porovnání cenových nabídek

444

-

ZO bylo informováno o dopisu z Okresního soudu Domažlice , kde je obec Blížejov
navržena jako opatrovník p. Kazdy Rudolfa z Chotiměře 12, bude předáno právníkovi
obce JUDr. Silovskému

445

-

starosta informoval ZO, že mu bylo telefonicky sděleno, že byla akceptována naše žádost
podaná na MFČR – „Výstavba tělocvičny a zázemí školy v obci Blížejov“ , obci by byla
v letošním roce poskytnuta dotace 10 milionů , s tím, že by se vše muselo prostavět do
konce roku 2017, Zastupitelstvo obce po dlouhé diskusi hlasovalo o tomto návrhu. 4
zastupitelé byli proti (Červenka, Císař, Mleziva, Dušek), 4 zastupitelé byli pro ( Hůrka,
Bozděch, Jakubše, Palenčárová), 1 se zdržel (Křepel).

