
USNESENÍ  Č. 1/2011 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 20.1.2011 

Přítomno: 5 zastupitelů  

Zastupitelstvo obce schválilo:  

1. Rozšíření programu veřejného zasedání v počtu 5 hlasů  
2. Ověřovateli zápisu p. Nováka a p. Ing. Konopáska v počtu 5 hlasů pro  

3. Dle vyhl. o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. je výše poplatku za komunální odpad  pro 
občana trvale bydlícího zvýšen o Kč 100,- a to na  Kč 350,- ,  za rekreační objekt Kč 500,- ( dle 

vyhl.č. 565/1990 Sb. je poplatek v maximální výši) – 5 hlasů pro 
4. Ve výběrovém řízení na pronájem obecní hospody pana Ing. Josefa Valentu a  výši nájmu Kč 

4 000,-/1 měsíc  (viz. Smlouva o nájmu uloţena na Obecním úřadu) - 5 hlasů pro  
5. pronájem sálu včetně elektřiny ve výši Kč 900,-/ 1 den 
6. v případě získání dotace  na VO 5 hlasy pro  Dolní Housku a  Horní Housku 
7. organizační řád obce Blatce – 5 hlasy pro 
8. pravidla pro poskytování cestovních náhrad – 5 hlasy pro 
9. směrnici č. 12/2011  o vnitřním kontrolním systému – 5 hlasy pro 
10. spisový a  skartační řád Obecního úřadu Blatce – 5 hlasy pro 
11. jednací řád zastupitelstva obce – 5 hlasy pro 
12. jednací řád kontrolního výboru – 5 hlasy pro  
13. jednací řád finančního výboru – 5 hlasy pro 
14. splátkový kalendář sl. Wasylivové – 5 hlasy pro 
15. vytěţení lesního porostu v K.Ú. Tuboţ, prostorová skupina č. 11  p. Gardavskému – 5 hlasy pro 
16. Kč 100,-/m3  trvale ţijícím občanům v případě samotěţby dřeva – 5 hlasy pro 
17. členy inventarizační komise – p. Gabrielová, p. Ing. Konopásek, p. Novák – 5 hlasy pro  
18. ţe neakceptujeme nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech pozemkových Česká Lípa o 

p.p.č 1433 kat. úz. Blatce – 5 hlasy pro  
19. v případě získání dotace měřice rychlosti v osadě Blatečky a Konrádov   – 5 hlasy pro  
20. závěrečný účet 2009 svazku Máchův kraj – 5 hlasy pro 

21. sponzorský dar Pekařství Bohemia (pojízdná prodejna) ve výši Kč 6 000,- - 4 hlasy pro, 1 se 
zdrţel hlasování (p. Gabrielová) 

22. informovat občany o soudním sporu mezi panem Studničkou a Obcí Blatce - 5 hlasy pro. Dne 
20.4.2010 Okresní soud v České Lípě rozhodl: ţaloba, kterou se ţalobce – Obec Blatce domáhal 

zaplacení částky ve výši Kč 10.000,- s příslušenstvím se zamítá. 

Zastupitelstvo obce neschválilo: 

1. podepsání smlouvy s heraldickou kanceláří Dauphin na návrh znaku a praporu obce – 5 hlasů 
proti  

2. poskytnutí příspěvku K-centru Česká Lípa – 5 hlasů proti  

Zastupitelstvo obce bylo informováno: 

1. Starostkou o geometrickém zaměření komunikace p.p.č. 1265 v kat. území Tuboţ – je nutné 

jednání s p. Smolíkem o pozemkových parcelách 
2. p. Novákem o jednání s panem Gardavským ( radlice na sníh, dřevo z obecního lesa) 

3. p. Konopáskem o věcném břemenu pro pokládku VO na cestě na Roveň  
4. starostkou o úpravě el. skříně  VO v osadě Roveň, která  bude projednána s p. Ing. Kotkem  
5. o  výběrovém řízení na pronájem obecní hospody 
6. starostka informovala o další etapě pokládky kabelů  NN v osadě Dolní a Horní Houska 
7. sl. Rampouchovou o peněţním daru od p. Mozikové ve výši Kč 300,- 
8. p. Novákem o dokončení a umístění informační tabule v osadě Blatečky 
9. p. Novákem o jednání s ČEZ o změně sazby na oděr elektřiny v budově Obecního úřadu 



10. p. Novákem o nutnosti opravy protékajícího uzávěru vody v obecní hospodě  
11. p. Novákem o kalkulaci ceny na pronájem sálu  
12. starostkou o výnosu vlády č. 7/2010 – sníţení odměn zastupitelům o 5 % 
13. starostkou o pokračování jednání  o účelové komunikaci p.p.č. 998/1  v kat. území  Houska 

(vyjádření od všech zúčastněných předáno JUDr. Vítkové)  

14. starostkou o ţádosti sl. Wasylivové o poskytnutí splátkového kalendáře na dluh, který jí vznikl 
při pronájmu obecní hospody 

15. p. Koubkem o kvalitě vody ve studních Pod Houskou 
16. starostkou, ţe bude v obci jednotná cena vodného - vypočítáno průměrem 
17. p. Wolfovou o 100% plnění rozpočtu 
18. starostkou o nutnosti provést dokladovou inventuru k 31.12.2010 
19. starostkou o ČOV Pod Houskou – termín dokončení stavby ČOV do 31.12.2011, termín na 

dotaci prodlouţen do 31.12.2011 
20. starostkou o ţádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech pozemkových Česká Lípa o záměru 

prodat p.p.č. 1433 kat. úz. Blatce 
21. starostkou o ţádosti K-centra o poskytnutí příspěvku 
22. starostkou o ÚP Blatce – jednání s krajem proběhne 11.2.2011 
23. starostkou o podání daňového přiznání za prodeje pozemků  
24. starostkou o revizních zprávách a závěrečném účtu svazku Máchův kraj  

25. starostku o ověření razítek, o nových mapách a výpisech z katastrálního úřadu  
26. o poruchovosti multifunkčního zařízení - v záruce, technik ho odvezl k opravě 

27. starostkou o exekuci na p. Ţeţulku  
28. starostkou o cvičení s balóny na sále obecního domu (od 11.2.2011 od 18.00 hod.) 

29. p. Novákem o revizi komínu v budově Obecního úřadu Blatce (shledány závady, které musí být 

do 3 měsíců odstraněny, poté opět kontrola), dále o stavu střechy a okapů – bude domluvena 
kontrola p. Povejšilem 

30. p. Novákem o moţnosti odstoupení od ţádosti, na pozemkovém fondu, o převod p.p.č. 1237/2 
v kat. úz. Tuboţ  

Zastupitelstvo obce uložilo:  

1. p. Novákovi zajistit materiál na ohrazení parkoviště před obecní hospodou – termín do  příštího 

zasedání zastupitelstva obce   

2. starostce vyhotovit nájemní smlouvu na pronájem obecní hospody pro Ing. J. Valentu - termín 
do  příštího zasedání zastupitelstva obce   

3. p. Novákovi  vyčištění staré studni Pod Houskou - termín do  příštího zasedání zastupitelstva obce   
4. inventarizační komisi provést dokladovou inventuru k 31.12.2010 – termín do 31.1.2011 

5. sl.  Rampouchové zjistit podmínky pro spořící účet – termín do  příštího zasedání zastupitelstva 
obce   

6. starostce poţádat o dotaci na měřiče rychlosti - termín do  příštího zasedání zastupitelstva obce   

7. starostce poţádat o dotaci na VO na etapu Dolní a Horní Houska - termín do  příštího zasedání 
zastupitelstva obce   

8. p. Wolfové zaplatit roční příspěvek ve výši Kč 5 000,- Hasičské jednotě Doksy  
9. starostce vyhotovit darovací smlouvu na dar od p. Mozikové - termín do  příštího zasedání 

zastupitelstva obce   

Termín příštího zasedání dne 17.2.2011 

 

 

     Manfred Novák                                                                   Jindřiška Gabrielová Peprná 

  místostarosta obce                                                                        starostka obce  

 

Zapsala: Marcela Štráchalová  


