Obec Blevice
Zastupitelstvo obce Blevice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice,

konaného dne 18. 3. 2013, od 19:00 hodin na obecním úřadě
č. 3/2013
Přítomni: Pavla Černá, Václav Krejžík, František Strnadel, David Kokoš, Martin Kytka

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Blevice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 19:00 hodin starostou obce panem Václavem Krejžíkem (dále veden jako „předsedající“)
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Předsedající konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 6 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné § 92 odst. 3 zákona o obcích.
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Davida Kokoše a pana Martina Kytku,
zapisovatelem paní Pavlu Černou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Předsedající dále konstatoval, 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 přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva:

1.) Schválení smlouvy
2.) Příspěvek na podporu obecně prospěšných činností
3.) Diskuse
a dal o něm hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdrželi se 0.

1.) Schválení smlouvy
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě kupní o prodeji nemovitosti.
O nutnosti výstavby ČEZ trafostanice informovalo zastupitelstvo na veřejném zasedání
30. 6. 2011 a 29. 2. 2012 a o vyhlášení záměru informovalo zastupitelstvo na minulém
zasedání.
Smlouva- viz. příloha č.1
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě kupní o prodeji nemovitosti.
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdrželi se 0.
Uzavření smlouvy bylo schváleno.
Usnesení č. 7 bylo schváleno
2.) Příspěvek na podporu obecně prospěšných činností
Na základě písemné žádosti „spolku Havlíček“ o finanční příspěvek na podporu obecně
prospěšných činností, zastupitelstvo schválilo roční finanční příspěvek v hodnotě 10 000,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s ročním příspěvkem 10 000,-Kč na podporu obecně prospěšných
činností „spolku Havlíček“.
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdrželi se 0.
Roční příspěvek byl schválen.
Usnesení č. 8 bylo schváleno
3.) Diskuse
- v rozpočtu na rok 2014 bude zahrnuta jednorázová roční finanční částka 25 000,-Kč,
určena pro fotbalisty a 10 000,-Kč spolku Havlíček
- 1. června „Dětský den“
- zřízení „Krizového štábu“
- výběrové řízení na veřejné osvětlení Blevic
- realizace „Pěší stezky“- termín bude upřesněn na základě vyjádření Rady kraje
- dům č. p. 20 – zastupitelstvo rozhodne na základě vyjádření odborných firem, o situaci
zastupitelstvo informovalo na veřejném zasedání 31. 10. 2012

Zasedání bylo ukončeno předsedajícím v 19:45 hodin.
Zapisovatel:Pavla Černá
Zápis byl vyhotoven 22. 3 .2013

Ověřovatelé:
Martin Kytka
.............................................. dne ...........................................
David Kokoš
.............................................. dne ...........................................
Starosta:
Václav Krejžík
.............................................. dne ...........................................

Vyvěšeno dne: 25. 3. 2013

