
USNESENÍč.2/2012
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 15.3.2012

Přítomni: 4 zastupitelé
Omluven: 1 zastupitel- p. Ing. Miroslav Konopásek

Zastupitelstvo obce schválilo 4 hlasy:
1. rozšíření programu veřejného zasedání
2. ověřovatele zápisu - p. Manfréd Novák, sl. Gabriela Rampouchová
3. dodatek Č. 2 k vyhlášce o komunálním odpadu
4. likvidační komisi - p. Manfréd Novák, sl. Gabriela Rampouchová, p. Marcela Štráchalová
5. výši vodného pro odběratele vody z obecních vodovodů 40 Kč/m3 a nájemci obecní hospody ve výši 92,50

Kč/m3 .

6. z celkové spotřeby vody uhradí % nájemce obecní hospody a % uhradí obec
7. zakoupení a umístnění 6 dopravních značek
8. úpravu okolí památné lípy na Housce - případný nákup materiálu na oplocení
9. úpravu okolí studny na Beranově
10. cenovou nabídku firmy Korekt Zákupy - oprava obecní komunikace Houska - Blatce
11. uspořádání dětské akce - Den dětí dne 2.6.2012

Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. žádost p. Viktora Laštovky - Odkoupení, zřízení věcného břemene, pronájem části p.p.č. 182/10 k.ú. Blatce

(4 hlasy proti - p. Manfréd Novák, sl. Gabriela Rampouchová, p. Marcela Štráchalová, p. Jindřiška Gabrielová
Peprná)

2. návrh starostky - pronájem p.p.č. 182/10 k.ú. Blatce p. Viktoru Laštovkovi - (3 hlasy proti - p. Manfréd
Novák, sl. Gabriela Rampouchová, p. Marcela Štráchalová, 1 hlas pro - p. Jindřiška Gabrielová Peprná)

Byla provedena kontrola usnesení č. 1/2012.

Zastupitelstvo obce bylo informováno:
1. starostkou o dodatku Č. 2 k vyhlášce o komunálním odpadu
2. starostkou o veřejném projednání územního plánu obce konané dne 30.3.2012 od 17.00 hod. v sále Obecního

úřadu Blatce
3. starostkou o sběrovém dni, který bude dne 12.5.2012
4. starostkou o volbě likvidační komise
5. starostkou o žádosti p. Viktora Laštovky - odkoupení nebo zřízení věcného břemene části p.p.č. 182/10 k.ú.

Blatce. Zároveň starostka navrhla pronájem požadovaného pozemku.
6. p. Bohumilem Koubkem o návrhu vodného pro odběratele vody z obecních vodovodů a o spotřebě vody v budově

Obecního úřadu Blatce; p. Bohumil Koubek požádalo umístnění informace o vodném, o datech výběru vodného
a o upozornění na zaplacení výměny vodorněrů, na úřední desky

7. starostkou o obnově dopravního značení na obecních komunikacích - návrh na zakoupení 6 dopravních značek
8. starostkou o úpravě okolí památné lípy na Housce
9. místostarostou o úpravě okolí studny na Beranově - nutná oprava zdi
10. starostkou o rozhodnutí o prominutí daně za nedostatečné vyřízení dotací na volby v r. 2006
11. starostkou o žádosti p. Kateřiny Wolfové o poskytnutí příspěvku na školku v přírodě - odloženo na příští jednání

zastu pitelstva
12. starostkou o večeru v obecní hospodě 20.4.2012 - trampská kapela
13. místostarostou o cenové nabídce firmy KOREKT Zákupy - oprava obecní komunikace z Housky na Blatce
14. starostkou, na žádost členky kulturní komise p. Kateřiny Wolfové, o uspořádání akce pro děti - dne 2.6.2012

bude pořádán Dětský den dětí
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