Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bludov,
konaného dne 20. 12. 2016, od 19.00 hodin.
Zasedání Zastupitelstva obce Bludov, bylo zahájeno v 19.00 hodin starostou Jiřím Procházkou
(dále jen "předsedající").
Přítomni: Kukral J., Kutil J, Veselý J., Svoboda 1., Procházka J.
Omluveni:
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1 zákona o
obcích (dále jen Zoo). Informace o konání ustavujícího zasedání dle ust. § 93 odst. 1 Zoo
byla vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Bludov v souladu se zákonem. Dále
konstatoval, že je přítomno 5 členů za, což jsou všichni zvolení členové za aje usnášení
schopné(§ 92 odst. 3 Zoo).
Usnesení č. 49: Určení ověřovatelé zápisu a návrhová komise: zápisu p. Veselý J. a Kutil
J. Zapisovatelem navržen Svoboda Jiří. K návrhu nebyly vzneseny protinávrhy.
Kontrola zápisu předchozího zastupitelstva.
Zápis a usnesení ze dne 8. 11. 2016 byl
zkontrolován a schválen bez připomínek - Kukral J., Veselý J.
Výsledek hlasování: Pro - 5 Proti - O Zdrželi se - O
Usnesení
49 bylo schváleno
č.

Schválení program zasedání
Návrh programu usnesení:
1. Smlouva s městem Kutná Hora
2. Rozpočet 2017
3. Rozpočtové opatření
4. Popelnice na kovový odpad
Předsedající seznámil přítomné s programem zastupitelstva a návrhem usnesení, program
rozšířen o Smlouva s firmou ARRIV A VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Usnesení č. 50: Smlouva s městem Kutná Hora
ZO Bludov schvaluje smlouvu s Městem Kutná Hora na výkon přestupkové agendy.
Hlasování: Přítomno: 5
pro: 5
proti: O
zdržel se: O
Usnesení č. 50 bylo schváleno
1) aše obec není sama schopna zajistit výkon přenesené působnosti na úseku
přestupků a souhlasí, aby výkon přenesené působnosti ve věci přestupků převzaly
orgány Města Kutná Hora v rozsahu dle Š 53 odst. I zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
2) Souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy dle přiloženého návrhu.
3) Zmocňuje starostu obce k podpisu Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení č. 51: Rozpočet 2017
Přítomné s rozpočtem seznámila Hana Poláková.
ávrh rozpočtu vyvěšen na úředni desce v
období od 28. 11. do 20. 12. 2016. Rozpočet na rok 2017 schválen dle paragrafů.
Příjmy: 661 000 ,- Kč
Výdaje: 826 300 ,- Kč
Schodek rozpočtu bude kryt z přebytku minulých období.
Hlasování: Přítomno: 5
pro: 5
proti: O
zdržel se: O
Usnesení č. 51 bylo schváleno
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Usnesení č. 52: Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočet upraven na skutečné příjmy a výdaje. Starosta obce zmocněn zastupitelstvem obce v
případě havárie či krizové situace v období od 8. 12. 2016 do 31. 12.2016 provést úpravu
rozpočtu.
Hlasování: Přítomno: 5
pro: 5
proti: O
zdržel se: O
Usnesení č. 52 bylo schváleno
Usnesení č. 53: Dodatek č.9 ke smlouvě s firmou ARRIV A VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Dodatek č. 9 ke smlouvě č. 651/317/2008 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě k zajištění dopravní obslužnosti s výše uvedenou firmou.
Hlasování: Přítomno: 5
pro: 5
proti: O
zdržel se: O
Usnesení č. 53 bylo schváleno
Na vědomí: Od 1.1.2017 bude u hasičámy umístěna popelnice na kovový odpad
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