Obec Blevice
Zastupitelstvo obce Blevice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice,
konaného dne 12. 8. 2013, od 18:00 hodin na obecním úřadě
č. 6/2013
Přítomni: Pavla Černá, František Strnadel, David Kokoš, Martin Kytka
Omluveni: Václav Krejžík
Neomluveni: Josef Brtník
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Blevice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:00 hodin místostarostkou 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 přítomni jsou 4 členi zastupitelstva (z celkového počtu 6 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné § 92 odst. 3 zákona o obcích.
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana Davida Kokoše a pana Martina Kytku,
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 tento bod:
- odměny zastupitelů
Proti návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy
Předsedající přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva:
I. Zahájení zastupitelstva obce
II. Program:
1.) Schválení smlouvy „Rekonstrukce veřejného osvětlení“
2.) Diskuse
III. Závěr
a dal o něm hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro 4. Proti 0. Zdrželi se 0.

1.) Schválení smlouvy „Rekonstrukce veřejného osvětlení“
Dne 15. 8. 2013 bude zahájena rekonstrukce veřejného osvětlení ( rekonstrukce veřejného osvětlení
byla projednávána i 22. 5. 2013).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s uzavřením smlouvy na rekonstrukci veřejného osvětlení..
Výsledek hlasování: Pro 4. Proti 0. Zdrželi se 0.
Uzavření smlouvy bylo schváleno.
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
2.) Odměny zastupitelů
Na minulém zasedání dne 26. 6. 2013 se zastupitelstvo dohodlo, že návrh stanovení výše odměn
zastupitelstva bude projednáno na příštím zasedání. Z důvodu nepřítomnosti pana starosty navrhla
předsedající posunout tento bod na další zasedání.
Zasedání bylo ukončeno předsedající v 18:20.

Zapisovatel: František Strnadel
Zápis byl vyhotoven 13. 8. 2013

Ověřovatelé:
Martin Kytka

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

David Kokoš

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

Místostarostka Bc. Pavla Černá
Vyvěšeno dne: 13. 8. 2013

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

