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USNESENI č. 1/2012

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 2.2.2012

Přítomno: 5 zastupitetů

Zastupitelstvo obce schválilo 5 hlasy:
1. rozšíření programu veřejného zasedání
2. ověřovatele zápisu - p. Ing. Miroslav Konopásek, pí. Marcela Štráchalová
3. žádost p. Pavla Gardavského - Obnova Tubožského dvora
4. žádost o zřízení příjezdové cesty pí. Venduly Kučerové - s podmínkou neumísťovat závoru na přříezdovou

cestu
5. prodej povolenek na chytání ryb v obecním rybníku ve výši 500,- Kč/sezona
6. vyřazení 3 svcnů, 2 ubrusu, 12 dřevěných židlí, 10 čalouněných židlí, 4 čtvercových stolu
7. žádost p. Františka Svobody - stavba přístřešku bez obvodového zdiva u čp. 25 Houska
8. zakoupení 3 nových lamp značky DINGO na veřejné osvětlení

Zastupitelstvo obce neschválilo 5 hlasy:

1. žádost p. Josefa Paclta - odkoupení trafostanice v Tuboži a část obecních pozemku pro přístup
2. žádost p, Viktora Laštovky - odkoupení hasičské zbrojnice na Blatcích st.p. 103 a p.p.č. 182/10

Byla provedena kontrola usnesení č. 11/2011.

Zastupitelstvo obce bylo informováno:

1. předsedkyní finančního výboru pí. Marcelou Štráchalovou o zasedání finančního výboru
2. místostarostou o návštěvě u p. Ing. Jiřího Brodského - přání k životnímu výročí, o výměně dveří v kanceláři

obecního úřadu, o opravě dveří na chodbě budovy obecního úřadu, o probíhající rekonstrukci místnosti
v budově obecního úřadu

3. starostkou o návštěvě s předsedkyní kulturní komise sl. Gabrielou Rampouchovou u p. Bohumily Jaegerové -
přání k životnímu výročí

4. starostkou o územním plánu
5. starostkou o žádosti p. Pavla Gardavského - Obnova Tubožského dvora
6. starostkou o žádosti pí. Venduly Kučerové - zřízení příjezdové cesty
7. starostkou o dluhu sl. Petry Wasylieové - předáno JUDr. Vítkové k vypracování žaloby
8. místostarostou o obecním rybníku - prodej povolenek k chytání ryb
9. starostkou o čističce odpadních vod
10. starostkou o poplatku za komunální odpad - fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt platí 350,- Kč a fyzická

osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není k trvalému
pobytu hlášena žádná fyzická osoba, platí 500,- Kč

11. starostkou o rozšíření pojistné smlouvy - odpovědnosti za způsobenou škodu zastupítelů a zaměstnanců (VPP a
VS)

12. předsedou kontrolního výboru p. Ing. Miroslavem Konopáskem o proběhlé inventarizaci a seznámeno s
inventarizační zprávou (návrh na vyřazení 3 svícnů, 2 ubrusu, 12 dřevěných židlí, 10 čalouněných židlí, 4

čtvercových stolů)
13. starostkou o žádosti p. Františka Svobody - povolení stavby přístřešku bez obvodového zdiva u čp. 25 Houska
14. starostkou o žádosti p. Josefa Paclta - odkoupení trafostanice v Tuboži a část obecních pozemku pro přístup -

zastupitelstvo navrhlo pronájem
15. starostkou o žádosti p. Viktora Laštovky - odkoupení hasičské zbrojnice na Blatcích st.p. 103 a p.p.č. 182/10
16. starostkou o žádosti pí. Bohumily Křečkové o pomoc při vyřešení sporu s pí. Jaroslavou Beranovou
17. starostkou o stížnosti pí Věry Brišjakové na p. Jana Šálka
18. starostkou o doplnění podkladu na územní rozhodnutí pro telekomunikační kabel
19. místostarostou o stavu veřejného osvětlení v osadě Tubož, Pod Houska, Blatce - návrh na zakoupení 3 nových

lamp značky DINGO
20. starostkou o stavu dopravního značení v obci
21. místostarostou o záměru pořízení nové sekačky (využití při VS, VPP)


