
obec B|ízkov
Zastupitelstvo obce Blizkov

Zápis
z veřeiného zasedáni zastupitelstva obce Blízkov,

konaného dne 28,8.2o16 od í9:0o hodin.

Předsedajicí určil:
oVěřovatele zápisu: Petru Fraňkovou a Ladi§lava Doležala
Zap,sovatelku Mgr ĚVu Rozmarinovou
K náVrhu nebyly Vzneseny žádné protináVlhy,

Piedsedajíci seznámil přítomné s náVrhem programu V souladupředanou členům zastupitelstva a vsoulaáu s informací
na úřední de§ce.

Navržený program:

1. zahájeni.
2. lJrčení,ověřovatelů zápisu, zapisovaielky a schválení programu,
3, Kontrola usnesení1 Hospodalení obce k 30,6,20,16,
5, Plojedláni žádosl o odkoLpeni pozemki,
6 Projedláni žádosr o proná]en^ pozemhL,
7 Projed,,]áni žádosíi o ploveqeni úoravy pozemku
B, RozpočtoVé opatření,
9, stavba míchárny krmiv a sila V BlíZkoVě,
1 0.obecní záležito§ti,
1 1, Diskuse.
12.záuď zasedáni.

Za§edánl Zastupltel§tva obce Blizkov (dále jen ]ako ,,zastupitelstvo' ) bylo
zahájeno v 19,00 hodin mistostarostou once MÍrostávem Šmelkate. 1,,aáre 1eniako ,předseda1lci"), Piedsedajlcí konstatova], že zasedbni Oyió iájne
§volane, lntormace podle § 93 odst, 1 zákona o obcích byla na úřédní desce
U]cecnlno^Uiadu tslizkov zveřejnena V souladu se zákonem od 17, 8. 20,16 dozó. ó zvlo a soLlcasné byla zveřejněna na 'e|ektronjcké úřední desce''
(přiloha č, ] )

Předsedajíci Schůze dále z píezenčni iistiny přítornných členů zastupitelstva
obce konstatoval, že ]e přítornno 8 členů zaŠtupitelstvá, takže zastupit;lsNo je
Usnášeníschopné (přiloha č, 2).

Počet pritomných občanůi 14

s pozvánkou
zVeřejněnou

Starosta
Zvýraznění



Před hlasovánim dal předsedajicí prítomným možnost Vyjádřit se k programU.
K návrhu proglamu nebyly Vzneseny návrhy na jeho doplnění,

Návrh usneseni:
zastupitelstvo schvaluje program zasedáni.

Předsedajici dal hlasovat
Výsledek hlasováni: pro B, proti 0, zdlželi se o
Usnesení č, 2Bl2016 bylo schVáleno,

Bod llI. - Kontrola usneseni:

Předsedajicí uvedl, že Usneseni z minulého zasedání, které se týkalo
odkoupení nemovitosti č, 2o V Dědkově, bylo splněno.

Před§edajicí seznámil přítomné s hospodařením obce, stavem na účtech astavem úvěru k 30, červnu 2O16, K piedložené zpravO o nospoOáreni-oOce
nebyly připominky,
Zastup,telstvo vzalo zprávLr na vedomi

Bod V, - Žádosti o odkoupeni obecních pozemků:

1,

Dalšíjednání se týkalo dolučených žádosti o odkoupení obecnich pozemků,
Zadost o odkoup€ni částl obecnlho pozemku par, č. 1920/3 o výměře 34 m2
V k ú Blizkov, Zádosl pooal pan Frantisek Pokorrý,
K píode]i pozernku nebyly dotazy,

Návrh usnesení
zastupitels_tuo schvaluje prodej cásti pozemku par, č. 1920/3 o výměře 34m' v k- ú. Blizkov.
Předsedajicí dal hlasovat,

Wsledek hlasovanl: plo B píoti o zdíželi se 0
Usneseni č, 29l2016 bylo schValeno,

odkoupeni části pozemku par, č, 82/1 o Výměře 34 m2 V k, ú, BlíZkoV
K uVedenému záměru nebyly dotazy,

NáVrh usnesení:

za_stu!)itelstvo schvaluje odkoupeni části pozemku par, č. 82/1 o výměře
34 m' v k. ú. Btizkov.

Předsedající dal hlasovat,
Výsledek ,,]lasovani: plo B, píoti 0, Zdíželi se 0
Usneseni č, 30/2016 bylo schváleno,



3. Žádost o odkoJpeni části obecního pozemku par č 1920/1 o vÝrnére 76 ml a
castl obecnlho oozen,]ku oar č, 201/2 o Výměie 6 -12 V k ú, Bliikov Jedlá Se
o zastavěné pozemky, Žádost podal 13, lo, 2015, pan Zacha Jiři,

, Zastupitelstvo tuto žádost odložilo z důVodu nesiovnalostí kolem pozemku
pana, Zachy a jeho odVolání proti rozhodnUtí Katastrálního oraou, ereoseoa]ici
Uvedl,,.že pan Zacha doposud nedoloži| doklady potrenne l roznóánuii oprodeji pozemku,

Návrh usnesení:
zastupitelsťvo schvaluje odloženi proje]lnání žádosri pana zachy.

Předsedajicí dal hlasovat
Vysledek hlasován : pro 8 píoti o zdrželi se o
USneseni č, 31/2016 bylo schVáleno,

Žádost o odkoupeni cásti obecniho pozemku par, č, 594/1 V k, ú, Dědkov zaJcelem VybudoVán: pí istuoove cesty na oo7eí]^ek par, c, 6o2/4,
zad.<l nndál lnn, karel kolouch a pan Jana kotóuchova, byterr, dne 27 6, 2016, Předseda]ici uvedl, že přístupovou
cestu V př,pade polieby Vybuduje obec na sve naklady,
K uVedene žádosti nebyly dotazy

Návrh usnesení:

zastupítelstvo. schvatuje prodej části pozemku par. é, 594/1 v k, ú,
L,eclkov na vybudováni přistupové cesty.

PředsedaJicí daj hlasovat.
Výsledek h asování; plo o, proti 7, zdrželi se 1 (pan Doležal)
Prodej pozemkU nebyl schváien,

Zádost o odkoupenl obecnlch oolenků oal_ c_ 716 o Výme;e 2557 m2, par, c,
/ |/ o Vynere 'l58 n' paí, č 718 o VÝmeie l029 m'v k, u, Dédkov.
Zadost podai pan Lad slav Do ežal dne B, 8 2016,
PředSedajíci se zeptal, jestli má někdo dotazy,

Návrh usnesení

zastupitelsfuo schvaluje prodej pozemků par. é.716,717,718 o celkovévymerc 3144 m'v k. ú. Dědkov.

Předsedající dal hlasovat,
Výsledek .lasovani: p|o 0, píoti 6 zdlželi se 2, p Rozmallnová a p, Doležal
ProdeI pozemkLr nebvl schVe en

Zado_sl o odÁoupeni obecnich pozemkl pal, č 699/3 o Výméie ggo m/. oal
c,699/b o vyměře 1170 m' par č, 714 oVýméie 1536 m/Vk, j, Dédkov,
Zadost poda] pan Zdenék Hor(ý, dne 8, 8. 2016,

4

6,



Návrh usneseni:

za:.tupi_tel:tv9_ 
"9ly?fujs 

prodej pozemkú par. ě. 699/3, 699/5, 714 ocelkove výměře 3696 m' v k. ú, Dědkov,

Předsedajicí dal hlasovat,
Výsledek hlasovanl: pro 0, ploh 6, Zdrželi Se 2, paní Rozmarinová a pan
Doležál
Prodej pozemku nebyl SchVáJen,

Bod Vl, - Žádosti o pronáiem obecních pozemků:

1

2

5,

3.

4.

Vdalšim jednání SeZnámil predsedající přitomné s žádostmi o proná]em
obecních pozemků,
Žadosl 

_o 
proná]em iasti obecnlho po7emku par c, 594/1 o Výmeie 2o0 m'

v K,, u, Uedkov za účelem Výsadby kerů, stromú a úpíavy poŽemtu Žádostpodala pani Hana Baoákova, Jedná se o č;st pozemku paí c594/1 V k, u Dédkov, který byl poskytnutý paní Babákóvé na u]oženi
stavebniho materiálu po dobL] Stavby, Nasleoná Jplava pozemkL po skončeni
:'_1u_oY, 

bY|" součá§tí.dohody o jeno poskvtnuti Zánerem pan áabakove je
UoraVlt pozemek, Vysázet.a nem (eie, stromy a 1ásledné s; o ne starat
?i99""^qu,]l"i navrhl, aby doba ná]mu byla sianovena na oonu neui8itou, oO
1. 11 . 2a16, s vypovedni lhútou jeden rok a cena ročního nájmu 1,0oo,- Kčiha,
K prona]mu pozemkU nebyly ořlpominky

Návrh usnesení:
za.stupitelstvo schvaluje pronájem čásli obecniho pozemku par, č, 5g4/1
v K, 

_u- 
Declkov o celkové výměie 2o0 m' od 1, 11. 2016 na dobu neurčitou

s výpovědní lhůlou 1 rok, Nájemné je stanoveno na 1 000,- Kč/ha.

Předsedajíci dal hia§ovat,

Výsledek hlasování] pío B, prot 0, zdrže]i se o
Usnesení č, 3212016 bylo schváleno.

Žádosl o p|onájem obecn;ch pozemíu o celKové Výměíe 3744 m2 vk ,l.
ueokov za ucelem zemědělske c nnosti,

11d9ď 
po9al p"a| Ladislav Dolezal lozemky jsou součásti honu,

Ktery pan Do]ežal obděláVá,
Zádost o pronájerr obecl;ch pozemků o celkové Vyměre 3696 m/ v k, U,ueokov za učelem zemédé|ské óllnosti,
Zadost podal,pan Zdenék Horký, ' pozemky j§ou součásti honu,
Ktery pan Horký obdéláVá,
Zádo_st, o pronaj,em obecniho pozemkú o celkové výměře o,5 ha V k, ú, Dědkovza ucelem zemědělské ólnnosii
Žádost podal pan l\4 íoslav sne]xal,' ktery pozemek obdélavá,
Zadost o prona]em obecniho pozemků o celkové Výměre 1,5 ha V k, ú, Blízkovza ucelem zemédělské činnosii

š;#|á'":*"n 
paní Jitka Dobejvalová , ktera pozemek



6 Žádost o pronájem obecnich pozemků o celkové Výměře o,3 ha v k, ú, Blizkov
za účelem zemědě ské činnosti,
Zádost podal pan František sedlák, který pozemek obdě]áVá,

Plonájerr pozemlů bude nadobL peti letod1, 1. 2016 a cena roóniho náJmu
]e navržena na 1 000,- Kólha, N]žši cena za pronájem byla stanovena
:1!Vo:u. Podpo;y drobnýc,r zeméděl"r, ."r"r"ni monox,lri,,ry pri
nospooa,e1 na obecnich oozemcich, podpoly r']yslivosti a zamezeni eloze
půdV,

Předsedající se ZeptaI prítomných na dotazy nebo připomínky Žádné neby]y,

NáVrh usnesení.
zastupitels^fu o^ schvaluje pronájem výše uvede nýc h obecních pozem kůod.,1. 11.,.2016 na dobu 5, rokú, za účelem ,emědělské činno;fi. Ročnínalemne Je stanoveno ve výši 1 000,- Kě/ha.

Předsedajicí dal hlasovat.
VýSledek hlasováni: pro B, proti o, zdrželi se 0
lJ§ne§ení č, 33/2016 bylo schVáleno

Bod Vll. - Žádost o provedení úpravv pozemku:

Dne 1, 7 _2016 
podal pan Vlastimil coufal žádost o provedení úpravy pozernku

par. č, 594/1 Vk, ú. Dědkov a to uvedenim do půVoclního 
"t"uu',i,álit"i"rnsousedniho pozemku par, č,594/9, dále požaduje zasetí pozemku tiavnim

s^9.9neT: aby z néj te{lo co nejméle Vody na pjllehlou cestu,
Předsedajic konstatova, ze oosah záoosii pana coufala byl splnenýpíonájmem uVedeného pozemku paní Babákové; timto rozhodnutím se stata
ZaOost pana couta a bezpiedmétná,

Předseda]icí_ předložil zastup]tel§tvu rozpočiové opatření č, 412016 ke
schválení (příloha č, 3). K rozpočiovému opatření nebyly připomínky,

Návrh usnesení:
zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatřeni č. 4/201 6.
Předsedajlci dal hla§ovat
Výsledek hlasování: pro 8, proti o, zdrželi se 0
U§nesení č, 34/2016 bylo schváleno,

Bod lx. - stavba michárnv krmiv a sila v Blizkově:

D€l§ iníormace se týkajy stavby §ila a michárny krrniv V B|ízkově, Dne 9, B,

íY]:, oy'? oorucena žádost o vyjádřeni a Vydáni souhlasu pro §tavbu
mlCnarnv klmlv a s,ia V B,ilkově Jedná se o stavebli ob,ekt ktery7;e navrženým€ziVKK a střediskem, celkové náklady cca 160 mil, KÓ,

,|i1o;eo91i3l 
zot 19_zn il. negativn i dopadý stavby pro občany zvýšenim provozu

V obcl V době naváže.; oblli cca 7 00o tun obi í
K uvedenému záměru nebyly dotazy

Starosta
Zvýraznění

Starosta
Zvýraznění



NáVrh usnesení
zastupitelstvo schvatuje slavbu míchárny krmiv a sila v Blízkové.

Predsedající dal hlasovat,
Výsledek_ hlasování: pro 6, proti pan Puža, zdížela se hIasování paní Fraňková
Usnesenl i 35/2016 bylo scl-vaieno

Bod x. - obecnízáležitosti:

zrušení limitu na pokladně.
Dalši]ednáni se týkalo limitu na pokladné, který je stanovený na 50 00o,- Kč,Přebytečné peníze se musi ukládat na účet a';;"Ňn;';;ir",i -rřatr.e 

oonyopět Vybírat, Předsedající navíhl zrušeni limitu,

Návlh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje zrušení limitu na pokladně obce apokladně obecni prodeiny od 1. 9. 2o16.

Předsedajici dal hlasovat,
Výsledek hlasovánl: pro 8, proti o, zdíželi se 0,
Usneseni i, 36/2016 oy,o scnValeno

Poskytováni známek na svoz domovního odpadu.
Předsedající_ se,Známil přitomne se současnoŮ situaci v oblasti odoadovéhohospodářství, obec Vytvořila podminky na tepsi trioeni- oJpa'ooi porioita
!:T!:U"_ll.r bioiogický odpad, zaj]št'Ú]e svoz'nebezleeneno'á oŮ;emneno
o0padu, Zdúraznil, že je zapotiebí postupně snjžovat množství odpadu, kteryikoncí v popelnicjch,
Jednim z opatření, ]e §měrnice, podle ktere budou VydáVane známkv na svozzbytkového odpadu Po(.d bude mit obcan požaoavek nuJ á.""'ár"r.n,"",
tak si náklady zaplati,
K uvedenémU záměru měla dotaz pani Holánová, kteni se týkal dopadu tohoto
opatřeni na obyvatele,

NáVrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje směrnici pro vydáváni známek napopelnice s platnosti od 1,1.2017.

Předsedajici dal hlasovat,
Výsledek hlasováni] pro 8, proti o, zdrželi se o,
Usnesení č, 37l2016 bylo schVáleno

Životnijubilea
Další bod jednáni se týkal poskytováni darů k životnim jubileim, V souóasné
době se po§kytuji dárkové balíčky a koše, které nevyhovují někteným
občanům §Vým obsahem, Předsedajíci naVrhI noVý způsob poskýtováni darů
občanůrn od 1. 1.2017, Jubilantům bude doručeno Otunopiani á poukaz na
nákup zboží V obecní prodejně podle schváleného seznamU den]

Starosta
Zvýraznění

Starosta
Zvýraznění



Návlh usnesení:
za,stupitelstvo obce schvaluje poskytováni poukazú na nákup zboži
l( zlvotnim jubileim s platnosti od 1,1.20,17.

Před§edající dal hlasovat,

Výsledek hlasováni: plo 8, ploti o,,/drželi se o,
Usneseni č, 38/2016 bylo sc4váleno,

Bod xl. - Diskuse:

obcane měll d,otazy k Vybudování cesty na pozemek par, č. 594/1 a řešenisrazek na cestě k zadnimL zhoici,
Zo Vzalo dotazy na Vědomí,

::T::l:..o:, a|.:oác podéioval pani Cinkové, paní sobotkové a paní
Ďaoahove za to, že se starají nelen o sVoL Zah,ao(u, ale také o náVes kolem
domLr nebo Viezd do Vsi,
Dále lnformoval, že kompostéry, jsou k di§pozici a pokud má někdo Velkouzanradu a ]eden kompostel nestaóí, muže si oozadat o druhy,

Bod xll. - závěr:

Predsed€jíci konstatoval, že plo9ram zasedán1 je Vyčerpaný, poděkoval
přítomným za úóasi a zasedání Ukončil V 19;5o.

přílohv zápisu:

1) Zveřejněná informace o konánízasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcich,2) Prezenční listina.
3) Rozpočtové opatření

dne.)!!,.f..,,2016

dne.J,l;š.,,2016

.,.,,..,,,,,,,. one .,1,1:{,.. zol o

starosta:

zapisovatelka:

ověřovatelé:

1,*.,,.,..,.,.,,,_.,. one _7,/.ť_,,, zolo

1


