Obec Blevice
Zastupitelstvo obce Blevice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice,
konaného dne 13. 3. 2019, od 18:00 hodin na obecním úřadě
č. 2/2019
Přítomni: František Strnadel, Mgr. Pavla Černá, Mgr. Otto Bernášek, Libor Datel, David
Kokoš, Ing. Miroslav Kučera Ph.D., Ing. Michal Hons
Omluveni:
Neomluveni:
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Blevice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:00 hodin starostkou obce paní Pavlou Černou (dále vedena jako „předsedající“).
Předsedající konstatovala, že zasedání bylo svoláno řádně v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Předsedající konstatovala, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné dle § 92 odst. 3 zákona o obcích.
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana Miroslava Kučeru a pana Michala Honse,
zapisovatelem pana Františka Strnadela. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Předsedající dále konstatovala, že zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřovateli
ověřen bez výhrad, rovněž ostatní členové zastupitelstva k němu nevznesli žádných
připomínek. Zápis je zveřejněn na internetových stránkách obce a na úřední desce.
Předsedající požádala přítomné o rozšíření programu o tyto body:
- příkazní smlouva „Oprava místních komunikací 1c a 7c v obci Blevice“
- příkazní smlouva „Rekonstrukce kulturního domu v obci Blevice“
Proti návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající přednesla návrh programu zasedání zastupitelstva:
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I. Zahájení zastupitelstva obce
II. Program:
1.) Traktor
2.) Diskuse
III. Závěr
a dala o něm hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0

1.) Traktor
Předsedající informovala přítomné, že byl proveden průzkum trhu dle bodu 6. Směrnice č.
1/2019 k zadávání zakázek malého rozsahu zadávaných obcí Blevice. O výběru dodavatele
byl proveden zápis.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice schvaluje zadání zakázky společnosti Belarus – traktor.cz s.r.o.,
sídlo – Hoštická 114, 250 69 Klíčany v celkové konečné ceně 577.170,-Kč (včetně DPH).
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

2.) Diskuse
Putovní kino – předsedající seznámila přítomné o možnosti objednat si letní putovní kino.
Zastupitele návrh zaujal a navrhli červnový a srpnový termín.

3.) Příkazní smlouva „Oprava místních komunikací 1c a 7c v obci Blevice“
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy k žádosti o dotaci –
Oprava místních komunikací 1c a 7c v obci Blevice.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
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4.) Příkazní smlouva „Rekonstrukce kulturního domu v obci Blevice“
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy k žádosti o dotaci –
Rekonstrukce kulturního domu v obci Blevice.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

Zasedání bylo ukončeno předsedající v 19:05 hod.

Zapisovatel: František Strnadel
Zápis byl vyhotoven dne:
Ověřovatelé:
Miroslav Kučera

….......................................... dne ....................................................

Michal Hons

….......................................... dne ....................................................

Starostka obce:
Mgr. Pavla Černá

….......................................... dne ....................................................

Vyvěšeno na úřední desku dne: 18. 3. 2019
Sejmuto z úřední desky dne:
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