Obec Blevice
Zastupitelstvo obce Blevice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice,

konaného dne 20. 2. 2013, od 19:00 hodin na obecním úřadě
č. 2/2013
Přítomni: Pavla Černá, Václav Krejžík, František Strnadel, David Kokoš
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 jsou přítomni 4 členi 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 Františka Strnadela,
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.) Úprava rozpočtu č.1
2.) Vyhlášení záměru Smlouvy o budoucí smlouvě kupní o prodeji nemovitosti
3.) Příspěvek na hasiče
4.) Diskuse
a dal o něm hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro 4. Proti 0. Zdrželi se 0.

1.) Úprava rozpočtu č.1
Detail úpravy rozpočtu č.1 je uvedeno v příloze tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s úpravou rozpočtu č.1.
Výsledek hlasování: Pro 4. Proti 0. Zdrželi se 0.
Úprava rozpočtu č.1 byla schválena.
Usnesení č. 4 bylo schváleno
2.) Vyhlášení záměru Smlouvy o budoucí smlouvě kupní o prodeji nemovitosti
Zastupitelstvo schválilo vyhlášení záměru Smlouvy o budoucí smlouvě kupní o prodeji
nemovitosti. O nutnosti výstavby ČEZ trafostanice informovalo zastupitelstvo na veřejném
zasedání 30. 6. 20111 a 29. 2. 2012.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s vyhlášením záměru Smlouvy o budoucí smlouvě kupní o prodeji
nemovitosti.
Výsledek hlasování: Pro 4. Proti 0. Zdrželi se 0.
Vyhlášení záměru bylo schváleno.
Usnesení č. 5 bylo schváleno
3.) Příspěvek na hasiče
Obec Zákolany zažádala o zvýšení ročního příspěvku na hasiče z 5 000,-Kč ročně
na 20,-Kč/osoba. Zastupitelstvo tento návrh schválila.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem na hasiče (20,-Kč/osoba).
Výsledek hlasování: Pro 4. Proti 0. Zdrželi se 0.
Příspěvek na hasiče byl schválen.
Usnesení č. 6 bylo schváleno
4.) Diskuse
-

žádost o rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Blevice- nebylo schváleno
(informace o podání žádosti zveřejněny na minulém zasedání)
23.2. „Vítání občánků Blevic“ - od 10:00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu,
krátké vystoupení dětí
opravy před budovou pohostinství – stále probíhají
podání žádosti fotbalistů – finanční dar
zábava 22.3. od 18:00 hod pořádána obecním úřadem

Zasedání bylo ukončeno předsedajícím v 19:35 hodin.
Zapisovatel:Pavla Černá

Zápis byl vyhotoven 25.2.2013
Ověřovatelé:
František Strnadel
.............................................. dne ...........................................
David Kokoš
.............................................. dne ...........................................
Starosta:
Václav Krejžík
.............................................. dne ...........................................
Vyvěšeno dne: 25. 2. 2013

