
obec Bllzkov
Zastupitolstvo obce Bllzkov

zápls
z vefujnóho zasodání za3tupitolstva obco Blízkov,

konlnóho dne 7. 3. 20í3 od 19:oo hodln.

z8háiení zasodánl zastuoilol3tva:

zasedáni zastupitelstva obce Blizkov (dálg jen jako lastupitelstvo'') bylo
zahá,ieno V 19.00 hodin starostou obce stanislavem Bradáčem (,,dále je; jáko
,,předsedajícl").
Předsedajícl konstatoval, že Zasedánl bylo řádně 9voláno, lnformace dle § 93
odst. 1 zákona o obcich byla na úřednl descs obgcního úťadu Blírkov
Zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dni, alo od 27.2.2o1g
do 7.3.2013 současně byla Zveřejnéna na.Bl€ktronické úřednl desce.
(přiloha č. 1),
Předsedajici schúze dále z píezenční listiny členů zastupitelstva konstatoval,
že je přitomno g členů zastupitelstva, takža zastupitelstvo j6 usnáš€níschopné
(přiloha č, 2).
Počet přitomných občanú; 26

urč€ni ověřovai3lů a zaoiBovatolo:

Předsedajíci určil ověřovaiele zápisu: Vla§tu chlubnovou a Františka sBdláke
zapisovateIku; Petru FraňkovoL
K návrhu neby|y vzngsgny žádné jiné náVrhy.

sGhvál9ní Drooramu:

Předsedající seznámil př'tomné s návrhem progfamu v §ouladu s pozvánkou
předanou členúm zastupitglstva a V souladu s iníormacl zveřéiněnou
na úředni d6sce. Před hlasovánlm dal předsedajici přítomným občanúm
možnost vyjádřit se k programu. K návrhu programu nebyly \rzn€ssny návrhy
na jeho doplnění.

Progíam zasedánl:
l) schvá|eni programu zasedání
ll) Kontrola usnes6ní, hospodař€nl obcF- k3'l. 12.2012 a účetní závěrka
lll) Rozpočtovéopatřenl 112013 a212013
lV) Zmocněni starosly k provádění rozpočtov,ých opalřenl
V) schválení Výsledku v,iběíového řizeni e dodavatelg stavby "Kanaliz8ce

a čoV Blízkov"
Vl) obecnl záložitosti

. souhlas s užlvánim čásliobecnlho pozemku par. č, 594/1 v k. ú.
Dědkov, po dobu výstavby montovaného domku

. činnost výborů a kullumi komise
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. schváleni darů na kulturni a sportovnl činnost V obci. schválenízápisu do kroniky

. informace o plánované stavbě kanalizace

. územníplán

. informace o vodném a stočném

. Založení účtu u ČNB

. informace o kontíoIe hospodařeni obce

Vll) Diskuse
Vlll) ZáVěr

Návrh usneseni:
zastuPitelsfuo abce Blizkov schvaluJe program zasedání-
Předsedajíci dal hlasovat.
Výsledek hlasováni: pro 9, proti 0, zdželi se 0
Usnesení č, 1/2013 bylo schváleno.

Bod ll. . Ho3Dodař6ni obcě a kontrola u§ng§ení:

Předsedajici provedl kontrolu usneseni z minulého zasedánl, a konstatoval,
že usneseni byla splněna,
Mistostarosta pan Smejkal iníormoval o hospodařeni obce a seznámil
příiomné s účetní závěkou za rck2012
K zpráVé o hospodaření a účelni závěrce nebyly žádné připomlnky,
za§tupitelstvo Vzalo zprávu o hospodaření obce na vědoml,
Návlh usnesení:
zastupltelstvo obce BlízkoY schvaluje účotní závěůu 2a fok 2012
Předsedajici dal hlasovat.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdželi §e 0
Usneseni č, 2/2013 bylo schváleno.

Bod lll. - RozDočtové oDatř€ni íl20{3 a 2/2013:

Předsedajícl seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřEnlm č. ,u2013, kt6ré
bylo provedené na základě zmocněni (přiloha č,3) a navrhl provést
rozpočtové opatřenl v přijmech a Výdajlch obce pod č. 2/2013 (příloha ě,4).
K rozpočtovým opatřením nebyIy připominky,
Návrh usnesen|
zastupitelstvo obce Bllzkov schvaluje rozpočaové opatřeni ě. 1nu3 a č.
a 2013
Předsedajici dal hlasovat.
Výsledek hlasovánl: pfo 9, píoti 0, zdželi se 0
Usnesení č, 3/2013 bylo schváleno.



Předsedajíci navíhl zastupitelstvu, aby dle §,102, odst,2, pism. a), zákona
č, ,128/2000 o obcich, zmocnilo starostu obce stani§lava Bradáče, k prováděni
rozpočto\^ich opatřeni v jednotlivých paragrafech a položkách přijmů Vplné
Výšj á v jednotlivých paragrafech a položkách Výd8jů do 1mi|. Kč. Řozpočiové
opatření provedené na základě zmocněni, bude následně předloženo
zastupilelsfuU ke schválení.
Návltl usnesení:
zastupiblst|lo obce Blízkov zmocňulé staroatu stantstava Bradáée
k provádění rozpočtových opalření.
Předsedajici dal hlasovat,
Výsledek hlasováni| pro g, proti o, zdželi se o
Usnesení ó. 4/2013 bylo schváleno,

Bod lv, - schválgní vÝslodktl vÝběřového řizani

Předsedajicí seznámil přítomné s průbéh€m a výsledkem Výbórového řlzeni
na dodavatele stavby, které se konalo dne ,í. 3, 2013. Do soutěže se přihlásilo
,1 1 firem, které §e umlstily v pořadi 1. EURoVIA, a. s,, 2. colAs, a. s. 3,
Ekostav Brno,
Předsedajici dále informoval o průběhu \í,ýběrového řlzení a dalším postupu
komise, Na VýběIové řizení bylo několik dotazú z řad občanú, na kteté
předsedajlci odpovidal

Návrh usnesení:
zastuplaalstvo obce Bllziov schvaluJe výslo<lky výbérového ftzenl a
pověřuje staro3au k uzaYřeni smlouvy s vítězem soutéž6 frrmou
EURovlA, a, s, z ěasových dúvodů povéřuJa staroshJ k vydání nového
lozhodnutí, týkalíclho s6 vytouéenl v případě podání námiték uchazaéů,
pokud vo budou oprávněné, Revokace rozhodnutí nesmi změnit pořadl
pMnlch tři firvm,
Předsedajlci dal hlasovat.
Výsledek hlasováni: pro 9, proti 0, zdželi se 0
Usneseni č. 5/2013 bylo schváleno,

Bod V - obecni záležitosti;

Činnost výború a komise
Předsedajíci požádal předsedy \^i,borů a komise o podáni zprávy.
o činnosti íinančnlho výbořu podala podrobnou zprávu Petra Franková, o
činnosti ku|turnl komise podala zpráVu Vlasta chlubnová. Předseda.ilcl ještě
doplnjl informaci o činnosti kontrolnlho Výboru,
zo yzalo zpráuy o ěinnosti výbor0 a komise na vědoml-

Uživání ěásť obgcního poz€mkti
Předsedající seznámil p}ítomné s žádosti pani Hany B8bákové. Žádost se
týká uživánl části obecního pozemků par. č. 594/1 v k, t], Dědkov, za účelem
Vytvořeni manipu|aěnl plochy pro stavbu monlovaného domu. Plocha bude
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Využlvaná zejména k uloženi a přek|ádáni stavebnlho materiálu po dobu
§tavby, K žádosti nevznesl nikdo připominku,

Náyrh Usn9§gn/:
zo Bllzkov souhlasí s už{váním čá3ii obocního pozemku par. č. 59/Ulv k.
ú. Dódkov po dobu stavby.
Předsedající dal hlasovat.
Výs|edek hlasovánl: pío 9, proti 0, zdželi se 0
Usneseni č, 6/20,13 bylo schváleno.

schváléni darů na kUlturni a aportovni činnost v obci

Předsedajíci navrhnul peněžnl dary organizacim a spolkům na kultumi a
společenskou ěinnost v obci: (přiloha č. 5)

schvá|€ni zápi8u do kroniky obc€ za rok 20í2:
Předsedajíci seznámil přltomné s provedenim zápisu za rok 2012 do kroniky
obce, panem oldřichem Hnizdilem, Před hlasovánim byla dána možnost
zastupitelům ipřItomným občanúm sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.

Návrh usnesenl:
zastupitetslvo obce Blízkóv schvaluJe zápls do kronlky za rok 2012
a dary spolkúm a organizaclm v roce 2013.
Předsedajici dal hlasovat.
Výsledek hlasováni| Pro 9, Proti0, Zdželi se0
U§nesenl č,7i2013 bylo schváleno,

lnformaco o v!ýstavbě kanalizace
Předsedajici intoímoval o plánované výstavbě kanalizace a ČoV V Blízkově,
zpráVu §tavebnich praclch a činnosti V Dědkově podal pan smejkal.

lnformace o úzomním plánu obca;
Předsedajicl informoval přltomné o schváieném územnim plánU.

vodnó a stočnó
Předsedajlci informoval o celkovém Vyúčtování Vodného za rok 2012 a
předpokládané ceně stoěného, která sB bude pohybovat kolem 20,- Kč za m3.

ob9c z8ložil8 účet u ěNB
Předsedajicí informoval o založeném účtu u ČNB, na který budou obci
za§ilané dotace,

Kontrola hoapodařgní obco za rok 20í2,
6. 3. 2012 byla píovedena kontíola hospodařeni obce za rok 2012, pracovniky
kraje Vysočina. závěí kontroly, ,,Bez záVad".

za§tupitelstvo obce Bllzkov vzalo informace na Védomi.

.+



Bod Xll. - Diskuse:

Předsedajlcí informoval přítomné o připravené žádosti na píacovni mIsto
z programu VPP. Dále Vyzval přltomné, aby vzne§li své dotazy a připominky,
Pan Blažek měl dotaz, proč obec zíizuie pouze jedno pracovni misto, Pan
soboika měl dotazy na plánovanou činnost V Dědkově a celkové íinancování
Dédkova, Na dotazy postupné odpovidal pan smejkal a předsedajicí.

Bod Xlll. - Závěr:

Předsedajici kon§tatoval, že progíam zasedáni je vyčerpaný, poděkoval
přítomným za účast na zasedáni a jednáni Ukončil Ve 20,'I0 hod,

přilohv záoisu:
1) Zveřejněná informace o konání Zasedáni podle § 93 odst. 1 zákona o obclch.
2) Píezenčni listina,
3) Rozpočtové opatřeni 1/2013
4) Rozpočtové opaiřeni 212013
5) seznam peněžnich darů na spoŘovni a kultumi činnost

zápis byl vyholoven dne: 11. 3. 2013
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