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USNESENÍ  č. 3/2012 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 26.4.2012 

 

Přítomni: 4 zastupitelé 

Omluven: 1 zastupitel – p. Ing.  Miroslav Konopásek 
 

 

Zastupitelstvo obce schválilo:  

1. rozšíření programu veřejného zasedání – 4 hlasy pro 

2. ověřovatele zápisu – sl. Gabriela Rampouchová, p. Marcela Štráchalová - 4 hlasy pro 

3. závěrečný účet za rok 2011 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad  - 4 hlasy 

pro 
4. rozpočtové opatření č. 1 - byl navýšen rozpočet o 68 000 Kč (příjmy a výdaje byly navýšeny ve stejné výši, ve 

výdajích dochází k přesunu částky 25 534 Kč mezi paragrafy) 4 hlasy pro 

5. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 – o jednorázových úhradách za zřízení věcných práv odpovídající 

věcným břemenům do pozemků obce - 4 hlasy pro 

6. nové veřejné osvětlení na Housce - 4 hlasy pro 

7. a vydává územní plán obce Blatce - 4 hlasy pro 
8. stavební projekt domu pana Josefa Herčíka- 4 hlasy pro 

9. rozšíření prodeje povolenek na chytání ryb v obecním rybníku  ve výši 200,- Kč/1 měsíc - 4 hlasy pro 
10. zrušení připravované dětské akce – Den dětí – 3 hlasy pro - p. Manfréd Novák, sl. Gabriela Rampouchová,     

p. Marcela Štráchalová, 1 se zdržel hlasování – p. Jindřiška Gabrielová Peprná 
11. nákup materiálu na opravu cesty na Horní Tubož – 4 hlasy pro  

12. pokácení stromů nad domy  p. Studničky Arnošta a p. Studničky Lumíra v Blatečkách – 4 hlasy  

13. zpevnění cesty štěrkem na Zbrázděný vrch, cesty do Týnského dolu, cesty do osady Horní Blatečky, zpevnění 
štěrkem parkoviště před obecním úřadem – 4 hlasy pro  

14. zařídit místnost na ubytování – 4 hlasy pro 

 
Zastupitelstvo obce ověřilo, že ÚP Blatce není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, Zásadami územního rozvoje 

Libereckého kraje a po ověření   VYDÁVÁ Územní plán Blatce. 
 

Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2012 podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona 

č. 128/2000 Sb. v platném znění, o obcích. 
 

Byla provedena kontrola usnesení č. 2/2012. 

 

Zastupitelstvo obce bylo informováno: 

1. místostarostou o dokončení místnosti pro ubytování v budově obecního úřadu, o těžbě lesního porostu,           

o úpravě okolí studny na Beranově 
2. starostkou o závěrečném účtu obce za rok 2011, rozpočtovém opatření č. 1 
3. starostkou o obecně závazné vyhlášce č. 1/2012 – o jednorázových úhradách za zřízení věcných práv 

odpovídající věcným břemenům do pozemků obce 
4. starostkou o pokládce kabelů nízkého napětí do země na Dolní a Horní Housce a o novém veřejném osvětlení  
5. starostkou o územním plánu obce  
6. starostkou o stavebním projektu domu pana Josefa Herčíka 
7. místostarostou o obecním rybníku – prodej krátkodobých povolenek k chytání ryb  
8. starostkou o podání žádosti o Grant LK č. 17 na opravu místní komunikace Blatce 
9. starostkou o záměru nákupu nového počítače   
10. starostkou o plošném očkování psů, které proběhne dne 26.5.2012 – MVDr. Vácha za asistence paní Evy 

Studničkové  
11. starostkou o odečtech vodného, nyní bude probíhat výměna vodoměrů v Tuboži a na Rovni 
12. místostarostou o provedené opravě obecní komunikace Houska - Blatce 
13. místostarostou o nákupu a osazení nového dopravního značení 
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14. starostkou o akci „Pálení čarodějnic“ – proběhne 30.6.2012 od 20.00 hod před budovou obecního úřadu 

15. starostkou o ukončení nájmu s Pozemkovým fondem na komunikaci na Zbrázděný vrch 
16. starostkou o rozborech vody v obci 

17. starostkou o připravované přednášce p. Pavla Vabrouška – O hvězdných tělesech, proběhne 12.5.2012 od 17.00 

hod. na sále obecního úřadu 
18. starostkou o opravě cesty na Horní Tubož – oprava bude svépomocí, obec dodá materiál na opravu 

19. starostkou o malé skládce na Rovni a jejím úklidu 
20. starostkou o poskytnutí příspěvku na školku v přírodě – vzhledem k nepřítomnosti jednoho člena zastupitelstva 

opět odloženo a to na příští jednání zastupitelstva  

21. starostkou o záměru pořízení infrazářičů do obecní hospody  
22. starostkou o žádosti p. Studničky Arnošta a p. Studničky Lumíra pokácet stromy, které ohrožují pádem domy 

v jejich vlastnictví 
23. místostarostou o připravované změně volání v telefonním automatu – místo karty mince 

 
 

 

Zastupitelstvo obce uložilo:    
1.  sl. Gabriele Rampouchové zjistit pořizovací ceny počítače – termín do příštího zasedání zastupitelstva 

2.  místostarostovi osadit nové dopravní značení – termín do příštího zasedání zastupitelstva 
3. p.účetní Kateřině Wolfové zjistit v kanceláři obecního úřadu spotřebu elektřiny za rok 2009 a 2011 – termín do 

příštího zasedání zastupitelstva 

 
 

 
Termín příštího zasedání dne 7.6.2012 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
     Manfred Novák                                                                                      Jindřiška Gabrielová Peprná 

  místostarosta obce                                                                                            starostka obce  
 

 
Zapsala: Marcela Štráchalová  

 

 
 

Vyvěšeno dne:  
Sejmuto dne:  


