Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Blížejov,
konaného dne 23. říjen 2017 v obci Blížejov.
534

-

zastupitelstvo obce Blížejov je usnášení schopné a souhlasí s navrženým programem

535

-

ZO Blížejov na návrh výběrové komise schvaluje výsledek výběrového řízení na
dodavatele ČOV Blížejov – nejnižší nabídková cena jako nejvýhodnější. Výběrová komise
doporučuje ZO Blížejov uzavřít Smlouvu o dílo s uchazečem, který se
umístil na prvém místě – dodavatelem : Nabídka č. 8 ,DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY,
s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov, IČ: 26071584, Nabídková cena :
21.872.520,Kč bez DPH,ZO Blížejov schvaluje výsledek výběrového řízení – ČOV Blížejov a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy s vítěznou firmou

536

-

ZO vydává souhlasné stanovisko s požadovanými změnami katastrální obecní hranice
mezi k.ú. Chotiměř u Blížejova a k.ú. Osvračín

537

-

ZO schvaluje znění Pachtovní smlouvy mezi Obcí Blížejov a firmou WIPEMIA, spol. s r.o.
Hradiště 5 o pronájem pozemků v k.ú Přívozec – parc. čísla 1093,1179 a 1180, navrhovaná
cena pachtu – 2500 Kč/ha, ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy

538

-

ZO schvaluje Dodatek č.1 k ceně na převzetí, přepravu a zpracování odpadu mezi Obcí
Blížejov a firmou EKOSEPAR Nýřany a pověřuje starostu podpisem smlouvy

539

-

ZO schvaluje žádost pana Leitla Václava, Chotiměř 13 a paní Janečkové Jany, Mrákov 127
o prodej obecního pozemku ( 1007/3 – 54 m2) v k.ú. Chotiměř u Blížejova , cena za 1
metr čtvereční – 70 Kč, bude sepsána kupní smlouva, ZO pověřuje starostu obce jejím
podpisem, vklad do KN zaplatí žadatelé

540

-

žádost Okresního soudu v Domažlicích o navržení nových soudních přísedících, ZO není
známo, že by někdo měl o tuto funkci zájem

541

-

ZO Blížejov na základě žádosti Svazu tělesně postižených v ČR o.s. – Místní organizace
Domažlice o přiznání příspěvku na činnost tělesně postižených, ZO příspěvek neposkytne.
V případě, že o příspěvek požádá konkrétní osoba , bude o žádosti jednáno

542

-

ZO Blížejov na základě žádosti Centra pro zdravotně postižené Plzeňského kraje ,
Domažlice - žádost ZO zamítá, ZO příspěvek poskytne v případě , že o něj
požádá konkrétní osoba

543

-

ZO rozhodlo o prodeji nemovitosti čp. 48 Blížejov , na st. parc. 84 a přiléhající parcely
č. 85,schvaluje Smlouvu o výhradním zprostředkování prodeje nemovitosti č. SS0217, mezi
firmou RAZKA reality, Tachov a Obcí Blížejov, ZO souhlasí, aby uvedená firma zastupovala
Obec Blížejov a pověřuje starostu podpisem smlouva s touto firmou

544

-

ZO Blížejov schvaluje nákup osobního automobilu pro potřeby Obce Blížejov a to od
firmy AUTO NEJDL Klatovy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s touto firmou,

545

-

ZO Blížejov schvaluje cenovou nabídka na kompletní ošetření stromů od firmy Čermák
Lukáš, Všeruby ,dle přiloženého plánu údržby, cena 59.800 Kč, ZO souhlasí s cenovou
nabídkou a pověřuje starostu podpisem smlouvy

546

-

ZO Blížejov souhlasí s užíváním pozemků parc. čísla 1058/1, 1059 a 1268 k.ú. Blížejov (
majitel Obec Blížejov ) jako součást staveniště na meziskládku zeminy na akci
„Pečovatelský dům Blížejov“ investora BauWald, Vráto a to po dobu stavby tohoto
objektu, po skončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu

547

-

ZO Blížejov schvaluje, aby byla na KÚ Domažlice podána žádost na sloučení pozemků
parcelní číslo 1058/1, 1059 a 1268 k.ú. Blížejov v jeden pozemek

548

-

ZO schvaluje nový platební výměr ředitele ZŠ a MŠ Blížejov s platností od 1.11.2017,

