Obec Blevice
Zastupitelstvo obce Blevice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice,
konaného dne 3. 8. 2016, od 18:00 hodin na obecním úřadě
č. 5/2016
Přítomni: Klára Hanzlíková, Pavla Černá, Jiřina Návojová, Stefan Ivanov, František Strnadel
Omluveni: Václav Krejžík
Neomluveni:
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 přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné § 92 odst. 3 zákona o obcích.
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Jiřinu Návojovou a pana Stefana Ivanova,
zapisovatelem slečnu Kláru Hanzlíkovou. 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 přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva:
I. Zahájení zastupitelstva obce
II. Program:
1.) Schválení znění smlouvy o dílo – stavební úpravy stodoly Blevice
2.) Rozpočtové opatření č. 4
3.) Žádost o finanční příspěvek na dětský den
4.) Fotografická soutěž – vylosování výherce
5.) Diskuse
III. Závěr
a dal o něm hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0. Zdrželi se 0

1.) Schválení znění smlouvy o dílo – stavební úpravy stodoly Blevice
29. června proběhlo výběrové řízení na firmu, která provede rekonstrukci objektu (stodola)
v termínu od srpna do listopadu 2016. S vítězem výběrového řízení je nutné uzavřít smlouvu o dílo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o dílo – stavební úpravy
stodoly Blevice a zároveň pověřuje starostu obce pana Václava Krejžíka k podpisu smlouvy o dílu
s vybraným uchazečem z výběrového řízení.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 27 bylo schváleno.

2. Rozpočtové opatření č. 4
Předsedající podrobně seznámila všechny přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č. 4.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 28 bylo schváleno.

3.

Žádost o finanční příspěvek na dětský den

Obec byla požádána o úhradu faktury v celkové hodnotě 14.000 Kč na pouťové atrakce, které
budou k dispozici dětem v sobotu 27. 8. na dětském dnu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice souhlasí s finančním příspěvkem v celkové hodnotě 14.000,- Kč na
pouťové atrakce.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 29 bylo schváleno.
4. Fotografická soutěž – vylosování výherce
V 6. vydání Blevického zpravodaje byla uveřejněna fotografie zimní scenérie celoroční soutěže pod
názvem „Poznej svoji obec“. Správné odpovědi mohli občané odevzdat do 30. června na obecní
úřad. Celkem se sešly 4 odpovědi. Předsedající požádala pana Davida Kokoše, aby vylosoval
jednoho výherce, kterým se stala paní Monika Pospíšilová. Výherkyni blahopřejeme.

5. Diskuse
Kontrola – předsedající informovala přítomné o kontrole PO.
Dotaz zastupitele pana Ivanova na termín realizace opravy stodoly, odpověděla předsedající, že
termín opravy je od srpna do listopadu 2016 dle smlouvy.
Zasedání bylo ukončeno předsedající v 18.37 hod.
Zapisovatel: Klára Hanzlíková
Zápis byl vyhotoven 4. 8. 2016

Ověřovatelé:
Jiřina Návojová

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

Stefan Ivanov

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

Místostarostka obce:
Mgr. Pavla Černá

..........................................dne........................................................

Vyvěšeno na úřední desku dne: 4. 8. 2016
Sejmuto z úřední desky dne:

