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USNESENIč.9/2011
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 27.10.2011

Přítomno: 5 zastupitelf

Zastupitelstvo obce schválilo:

1. rozšíření programu veřejného zasedání v počtu 5 hlasu pro
2. ověřovatele zápisu - p. Novák, sl. Rampouchová v počtu 5 hlasu pro
3. opravu fasády a výměnu oken v budově obecního úřadu - 5 hlasy pro
4. původní vestavbu v budově obecního úřadu - 5 hlasy pro
5. opravu místní komunikace Slatce - Dolní a Horní Houska - 5 hlasy pro'
6. žádost p. Papežové o rekonstrukci a přestavbu domu čp. 21 k.ú. Slatce - 5 hlasy pro
7. p. Vabrouškovi žádost O pronájem přístavby u hasičské zbrojnice na Slatcích (nájemní smlouva na 1 rok, výše

nájmu 1.000,-Kč/ měsíc) - 5 hlasu pro .
8. pravidla pro poskytování finančních přřspěvků, věcných daru a občerstvení - 5 hlasy pro
9. rozpočtovou změnu Č. 3/2011 - navýšení příjmu a výdaju o 123.800,-Kč (přijatá dotace na osázení lesa a další

navýšení dle skutečnosti, dále úpravu výdaju dle skutečného plnění).
10. odkoupení p.p.č. 994 kat. úz. Houska od realitní kanceláře Vesta - 5 hlasy pro
11. rozšíření krizového štábu o zdravotníka - 5 hlasy pro
12. zakoupení koberce na sál obecního úřadu - 5 hlasy pro

Byla provedena kontrola usnesení ě, 8/2011.

Zastupitelstvo obce bylo informováno:

1. p. Štráchalovou o připravovaném zasedání finančního výboru dne 4.11.2011
2. starostkou o podání žádosti o grant na opravu fasády a výměnu oken v budově obecního úřadu
3. starostkou o podání žádosti o grant na původní vestavbu v budově obecního úřadu
4. starostkou o podání žádosti o rekonstrukci a přestavbu domu čp. 21 k.ú. Slatce- p. Papežovou
5. starostkou o podání žádosti o pronájem přístavby u hasičské zbrojnice na Slatcích p.Vabrouškem
6. starostkou o pravidlech pro poskytování finančních příspěvku, věcných daru a občerstvení
7. místostarostou o obdržení dotace na lesy
8. místostarostou o sloupu na křižovatce v Tuboži
9. starostkou o dokončení výměny vodorněrů na Statcích, nyní v listopadu proběhne výměna na Tuboži a poté na

Rovni
10. p. Wolfovou o rozpočtové změně č, 3/2011, o pravidlech pro odpisování dlouhodobého majetku v r. 2011, o

stavu financí obce. Finanční situace obce je stabilní, příjmy i výdaje se drží dle schváleného rozpočtu a do
roku 2012 půíde obec s rezervou na případné investice.

11. starostkou o nové ústředně 02
12. starostkou o změně svozového dne komunálního odpadu na pátek (platnost od 1.11.2011)
13. místostarostou o opravě komunikace Tubož - Dolní Houska a také o opravě cesty na Roveň
14. starostkou o nabídce realitní kanceláře Vesta - návrh odkoupení pozemku
15. starostkou o finanční kontrole na dotace na volby z Finančního úřadu z České Lípy
16. starostkou o schůzce starostu ohledně krizových a mimořádných událostí
17. starostkou o informaci z ČEZ - odstranění stromoví - termín do 15.11.2011
18. starostkou o jednání se stavebním úřadem MěÚ Dubá - Zjištění legálnosti stavby u č.p. 10 k.ú. Tubož
19. místostarostou o zakoupení koberce na sál obecního domu (např. pro cvičení s balóny)
20. starostkou o připravované Mikulášské zábavě - termín 10.12.2011


