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USNESENIč.1/2013

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 10.1.2013

Přítomno: 5 zastupltelů

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. rozšíření programu veřejného zasedání - 5 hlasy pro
2. ověřovatele zápisu - sl. Rampouchová, p. Štráchalová - 5 hlasy pro
3. změnu z dárkového balíčku na dárkový poukaz ve výši Kč 300,- při životním výročí - 5 hlasy pro
4. záměr vyhlášení prodeje p.p.č. 1013/3 v k.ú. Houska - 5 hlasy pro
5. cenu 40 Kč/ m2 při prodeji % p.p.č. 391/10 v k.ú. Houska p, J.G. - 5 hlasy
6. výměnu lamp veřejného osvětlení v Dolní Housce, nákup 4 ks - 5 hlasy pro
7. dlouhodobé řešení trvalého charakteru právních vztahů pod obecní komunikací v Blatcích - 5 hlasy pro
8. rozpočtové opatření Č. 1/2013 (navýšení objemu rozpočtu v příjmech i výdajích - dotace volby prezidenta ČR)

- 5 hlasy pro
9. zvýšení odměn pro neuvolněné zastupítele dle platného předpisu 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů -

5 hlasy pro
10. žádost p. M.N. - rozšíření garážového stání - 5 hlasy pro
11. uzavření smlouvy s lesním hospodářem p. J.5. - 5 hlasy pro
12. jednorázový příspěvek pro rok 2013 na cvičení místních žen ve výši Kč 5.000,- - 5 hlasů pro
13. odprodej 3m3 dřeva p. M.N. za cenu 500 Kč/m3

- 5 hlasů pro

Byla provedena kontrola usnesení Č. 8/2012.

Zastupitelstvo obce bylo informováno:
1. sl. Rampouchovou o návrhu změny při přání k životnímu výročí
2. starostkou o žádosti p. B.Š. na odprodej p.p.č. 1013/3 v k.ú. Houska
3. místostarostou o stavu veřejného osvětlení v obci
4. starostkou o současné situaci ve věci pana V. L.
5. starostkou o rozpočtové změně Č. 1/2013
6. starostou o datu inventury - 19.1.2013
7. starostkou o novém svozovém kalendáři pro rok 2013
8. místostarostou o žádosti p. M.N. o rozšíření garážového stání - Dolní Houska
9. místostarostou o žádosti místních žen o příspěvek na cvičení
10. místostarostou o stavu oken v kanceláři obecního úřadu
11. místostarostou o přípravách na první volby prezidenta ČR

Zastupitelstvo obce uložilo:
1. starostce zajistit cenové nabídky na nová okna v kanceláři obecního úřadu - termín do příštího zasedání

zastupitelstva obce

Manfred NOVák\ \
místostarosta ob~e~

Jindřiš~RaJJLá!:;J
stt~stka obce

Termín příštího zasedání dne 14.2.2013

Zapsala: Marcela Štráchalová

Vyvěšeno dne: A4, ~. 2.0-\3
Sejmuto dne:

Dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, jsou v usnesení uváděny jenom nacionály
občanů.- Stránka 1


