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USNESENIč.6/2012

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 6.9.2012

Přítomno: 5 zastupitelů

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. rozšíření programu veřejného zasedání - 5 hlasy pro
2. ověřovatele zápisu - p. Ing. Konopáska, p, Nováka - 5 hlasy pro
3. a projednalo inventarizační plán pro rok 2012 - 5 hlasu pro
4. inventarizační komisi - p, Ing. Konopásek, p. Novák, sl. Rampouchová - 5 hlasy pro
5. záměr vyhlášení prodeje p.p.č. 32/5 v k.ú. Houska - 5 hlasy pro
6. cenu 40 Kč/ m2 při prodeji p.p.č. 1438/9 a 723/15 v k.ú. Blatce - 5 hlasy pro
7. zhotovení oddělovacího geometrického plánu.na části p.p.č, 1013 a 92/1 v k.ú. Houska (cenu zaplatí současný

uživatel) - 5 hlasy pro
8. přefakturování ceny výměny vodorněrů pro p. L. Čapka a p. J. Novotného - 5 hlasy pro
9. poplatek za komunální odpad ve výši Kč 250,- pro nově zkolaudované stavby v 06/2012 - 5 hlasy pro
10. nevymáhání poplatku za komunální odpad od p. Mejstříka (stavba neexistuje) - 5 hlasy pro
11. nový nápis pro obecní úřad - 5 hlasy pro

Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. žádost p. Birnerové o odpuštění penále za pozdní platbu za komunální odpad - 5 hlasy pro
2. prodej p.p.č, 182/10 v k.ú. Blatce p. V. Laštovkovi - 5 hlasy pro

Byla provedena kontrola usnesení Č. 5/2012.

Zastupitelstvo obce bylo informováno:
1. starostkou o vyhotovení smlouvy o dílo na odvodnění komunikace pro p. M. Mynaříka
2. starostkou o zápisu části historických lesu do katastru nemovitostí
3. starostkou o rozborech vody ze studánky pod Beškovem (voda je pitná) a v osadě Konrádov (voda je pitná po

převaření)
4. starostkou o jednání s Povodí Ohře ohledně čištění toku Pšovky v úseku Tubož - Konrádov
5. místostarostou o podmínkách odvozu fekálií na čističku v Dubé a v Doksech
6. účetní p. Wolfovou o inventarizačním plánu pro rok 2012
7. starostkou o žádosti pí M.Polakové o odkoupení p.p.č. 32/5 v k.ú. Houska, doplněno informací o šetření na

místě p. Ing. Konopáskem
8. p. Ing. Konopáskem o místním šetření p.p.č. 1438/9 a 723/15 v k.ú. Blatce
9. starostkou o p.p.č. 1013 a 92/1 k.ú. Houska, p. Ing. Konopáskem doplněno informací o šetření na místně
10. místostarostou o přípravě voleb do zastupitelstva Libereckého kraje a neoficiálními termíny přímé volby

prezidenta
11. místostarostou o lesním hospodářství
12. místostarostou o vybudování zahradní terasy u budovy obecního úřadu
13. místostarostou o možnosti odběru novin v budově obecního úřadu
14. starostkou o průběhu přípravných prací na vodovou Blatce - Roveň
15. starostkou o pokračování jednání ve věci p. Ing. Ř.Hrdličky a V.Černého
16. starostkou o poplatcích za výměnu vodorněrů
17. starostkou o sběrovém dni velkoobjemového a nebezpečného odpadu - 27.10.2012 od 9.00 - 12.00 u budovy

obecního úřadu
18. místostarostou o výběru poplatku za komunální odpad, doplněno informací starostky
19. místostarostou o stavu vodárny a studny u obecní budovy
20. místostarostou o umístnění historických pohlednic v budově obecního úřadu
21. místostarostou o plánu investičních akcí pro roky 2014 až 2020
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22. starostou o žádosti p. V. Laštovky o projednání nastalé situace - nyní je vlastníkem p.p.č. 178/3 v k.ú. I3latce -
není přístup k hasičské zbrojnici a ke kontejnenJm

23. starostkou a místostarostou o návštěvě senátora p. Ing. K. Kapouna
24. místostarostou o novém nápisu pro obecní úřad
25. místostarostou o zakoupení nové elektr. motorové pily
26. místostarostou o opravě komunikace na Horní Tubož

Zastupitelstvo obce uložilo:
1. starostce zaslat přefakturované platby za výměnu vodoměrů - termín do příštího zasedání zastupitelstva obce
2. starostce zařídit zaměření pozemku na Horní Housce - termín do příštího zasedání zastupitelstva obce
3. starostce vydat rozhodnutí o komunikaci na Blatcích
4. starostce odpovědět na žádost p. M. Polakové - termín do příštího zasedání zastupitelstva obce
5. starostce písemně sdělit p. Bc. J. Pacltové cenu za prodej žádaných pozemku - termín do příštího

zastupitelstva obce
6. místostarostovi zařídit nový nápis pro obecní úřad - termín do příštího zasedání zastupitelstva obce

Místostarosta poděkoval p. J. Pacltovi za spolupráci.

Termín příštího zasedání dne 18.10.2012

Manfred Novák
místostarosta obce
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