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USNESENI č.8/2012
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 29.11a2012

Přítomno: 5 zastupitelů

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. rozšíření programu veřejného zasedání - 4 hlasy pro, 1 se zdržel - sl. Rampouchová
2. ověřovatele zápisu - p. Ing. Konopáska, p. Nováka - 4 hlasy pro, 1 se zdržel - sl. Rampouchová I
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3. rozpočtové opatření Č. 5/2012: (úprava položek rozpočtu dle skutečného plnění) - 5 hlasy pro
4. po projednání a upravení "Návrh rozpočtového výhledu do roku 2015" - 5 hlasy pro
5. po projednání a upravení "Návrh rozpočtu na rok 2013". Rozpočet je schválen v § a je vyrovnaný. Jako

případnou rezervu je možné použít ušetřené prostředky z let minulých.
6. dodatek Č. 3 k vyhlášce o komunálním odpadu - zvýšení místního poplatku za komunální odpad - za občana

trvale bydlícího o Kč 50,- a to na Kč 400,- a za objekt určený k rekreaci o Kč 50,- a to na Kč 550,- - 5 hlasú
pro

7. prodloužení pronájmu přístavby u hasičské zbrojnice na Blatcích (nájemní smlouva prodloužena o 1 rok)
panu P.V. - 5 nlasů pro

8. žádost pana J.K. - stavba stání pro auto, dřevníku a zpevnění prudkého svahu zahrady - 5 hlasu pro
9. cenu 40 Kč/ m2 při prodeji p.p.č. 1469/1 v k.ú. Blatce panu W.P. - 5 hlasy pro
10. při prodeji obecních pozemku 30 - 40 Kč/m2 travní porost, 40 ': 60 Kč/m2 zastavěná plocha - 5 hlasy pro
11. záměr vyhlášení prodeje % p.p.č. 391/10 v k.ú. Houska - 5 hlasy pro
12. prominutí poplatku za komunální odpad pro rok 2013 za rekreační objekt Tubož č.p. 9 (paní MJ.) - 3 hlasy pro

(p. Gabrielová, sl. Rampouchová, p. Štráchalová), 2 se zdrželi (p. Ing. Konopásek, p. Novák)

Byla provedena kontrola usnesení Č. 7/2012.

Zastupitelstvo obce bylo informováno:
1. starostkou o současné situaci ve věci pana Ing. Ř.H. a pana V.Č.
2. starostkou o současné situaci ve věci pana V. L., který je majitelem p.p.č. 178/3 v k.ú. Blatce
3. starostkou o nově podepsané pojistné smlouvě s Česku pojišťovnou
4. starostkou o opravě studánky v Cerném dole
5. místostarostou o lesním hospodářství
6. místostarostou o opravě komunikace Tubož - Dolní Houska
7. místostarostou o provedeném odvodnění komunikace na Horní Housce
8. místostarostou o opravě zdi a úpravě okolí studny na Beranově - Horní Houska
9. místostarostou o opravě komunikace po těžbě dřeva na Blatcích
10. místostarostou o stavebních pracích v budově obecního úřadu
11. starostkou o doručené stížnosti paní V.B.
12. účetní p. Wolfovou o rozpočtové změně Č. 5/2012, návrhu rozpočtového výhledu do roku 2015 a návrhu

rozpočtu na rok 2013
13. starostkou o poplatcích za komunální odpad
14. starostkou o žádosti pana P. V. - prodloužení nájemní smlouvy přístavby u hasičské zbrojnice na Btatcích
15. starostkou o žádosti pana J. K. - stavba státní pro auto, dřevníku a zpevnění prudkého svahu zahrady
16. starostkou o žádosti na odprodej % p.p.č. 391/10 v k.ú. Houska
17. místostarostou o peněžním daru obci pana W. P.
18. místostarostou o žádosti o prominutí poplatku za komunální odpad pro rok 2013 za rekreační objekt Tubož

č.p. 9 paní MJ.
19. místostarostou o úpravě travního porostu a vzrostlých stromu u komunikace v Blatcích
20. starostkou o Mikulášské nadílce a večerní zábavě
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Zastupitelstvo obce uložilo:
1. starostce a předsedovi kontrolního výboru navštívit pana J.Š. a paní V.S.
2. starostce vypracovat dodatek Č. 3 k k vyhlášce o komunálním odpadu - termíndo 7.12.2012
3. starostce sepsat prodloužení nájemní smlouvy panu P.V. - termín do příštího zasedání zastupitelstva obce
4. starostce odpovědět na žádost pana J.K. - termín do příštího zasedání zastupitelstva obce
5. starostce písemně sdělit panu W.P. cenu za prodej žádaného pozemku - termín do příštího zasedání

zastupitelstva obce
6. starostce písemně sdělit paní MJ. stanovisko obce - termín do příštího zasedání zastupitelstva obce

Na opravě rozbožené studánky v Černém dole se podílelo CHKO Kokořínsko, obec Blatce a Okraštovací
spolek Pšovka, Poděkování všem a zejména p. Herčíkovi, p. Gardavskému, p, Gabrielovi, p. Šálkovi.

Místostarosta poděkoval za úpravu travního porostu a vzrostlých stromů p, Kalašovi, p, Rozínkovi.

Termín příštího zasedání dne 10.1.2013
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Vyvěšeno dne: 4, ~~. 2 o~'2.
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