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USNESENI č.3/2013

z veřejného zasedání zastupltelstvaobce Blatce dne 21.3.2013

Přítomno: 5 zastupitetů

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. rozšíření programu veřejného zasedání - 5 hlasy pro
2. ověřovatele zápisu - sl. Rampouchová, p. Štráchalová - 5 hlasy pro
3. po projednání účetní závěrku roku 2012 na základě předložených účetních výkazu: Rozvaha,

Výkaz zisku a ztráty a FIN 2-12 M - 5 hlasy pro
4. rozpočtové opatření č. 2/2013 - 5 hlasy pro
5. navýšení místního koeficientu daně z nemovitosti podle § 12 zák.č. 338/1992 Sb., ve znění

pozcěíších předpisu - 5 hlasy pro
6. novou smlouvu o výpůičce se společností EKO - KOM, a.s. - 5 hlasy pro
7. žádost p, V.M. o souhlasné stanovisko pro p. H.V. pro vrty na studnu a tepelné čerpadlo - 5

hlasy pro
8. tajnou volbu při výběrovém řízení na pronájem obecní hospody - 5 hlasy pro
9. ve výběrovém řízení na pronájem obecní hospody p, E.s. - 3 hlasy pro

ZastupitelstvoobCe neschválilo:
1. žádost o sponzorský dar společnosti MATANA a.s. - 5 hlasy proti

Byla provedena kontrola usnesení č. 2/2013.

Zastupitelstvo obce bylo informováno:
1. účetní p. K.W. o učetní uzávěrce roku 2012 - celkové př(jmy byly 2 705 282,06 Kč, výdaje byly
2395477,23 Kč, všechny výdaje roku 2012 byly kryty schváleným rozpočtem. Finanční situace
obce je stabilní do nového roku 2013 se převedl kladný zůstatek ve výši 1 070315,43 Kč, který
tvoří finanční rezervu obce pro další období. Dále p. účetní informovala o rozpočtovém opatření
2/2013 - upřesnění dotace na výkon státní správy - snfžení o 5700,- Kč; zvýšení příspěvku
kraji na provoz autobusu o 540,- Kč; navýšení rozpočtu o příspěvek na cvičení na sále; vrácení
nevyčerpané dotace na volby z roku 2012 - zapojení pol. 8115 ve výši 652,- Kč).

2. starostkou o žádosti MATANA a.s. o sponzorský dar
3. starostkou o dani z nemovitosti - návrh na zvýšení místnLho koeficientu na 2
4. starostkou o současné situaci ve věci p. Ing. R.H. a p. V.e.
5. starostkou o veřejně prospěšných pracích
6. starostkou o podání žádosti o dotaci z Fondu ochrany vody na vodovod Blatce - Roveň a

zároveň o žádosti na prodloužení vodoprávního rozhodnutí na obecní vodovody
7. starostkou o zřízení elektronické spisové a archivační služby
8. starostkou o získané dotaci na opravu komunikace na Horní Housku - spoluúčast obce 20%
9. místostarostou o natáčení povídek v naší obci
10. starostkou o nové smlouvě o výpujčce se společností EKO - KOM, a.s.
11. starostkou o žádosti p. V.M., o souhlasné stanovisko pro vrty na studnu a tepelné čerpadlo
12. starostkou o zřízení účtu u České národní banky
13. starostkou o odpočtu vody, který bude probíhat v sobotu 30.3.2013 v dopoledních hodinách

a druhý odečet bude za 14 dnu
14. místostarostou o zimní údržbě místních komunikací
15. starostkou a místostarostou o výběrovém řízení na nájemce restaurace Pod Houskou

Dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, jsou v usnesení uvádě~y
jenom nacionály občanu. Stránka



Zastupitelstvo obce uložilo:

1. starostce vypracovat obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitosti - termín do příštího zasedání zastupitelstva obce

2. starostce odpovědět na žádost pana V.M. - termín do příštího zasedání zastupitelstva obce
3. starostce sepsat nájemní smlouvu s p. E.5. - termín do 31.3.2013
4. předsedovi inventarizační komise provést inventuru v obecní hospodě - termín do 31.3.2013 -

Ter

Jindřiškq~~~~á ~á /
starostka obce řPrnéMan vák

místostarosta obce

Zapsala: Marcela Štráchalová

Vyvěšeno dne: '25 -0' '20;\ ()
Sejmuto dne:
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