
USNESENÍ č. 5I2o13
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 3o.5.2o13

Přítomno: 5 zastupitelů

Zastupitelstrro obce schválilo:
1. rozšření programu veřejného zasedání _ 5 hlasy pro
2. ověřovatele zápisu _ sl. Rampouchová, p' Stráchalová - 5 hlasy pro
3. po projednání rozpočtové opatření č. 3/2013 _ příjmy byly upraveny dle skutečnosti - DPPO

Za12 a dotace VPP (navýšení o 40.020,-Kč), výdaje byly navýšeny a 297.377,-Kč (nová okna
oÚ, prodloužení vodovodu Blatce-Roveň), z důvodu udržení vyrovnaného rozpočtu byly
zapojeny přebytky hospodaření z tď minulých ve výši z57.357,-Kč - 5 hlasy pro

4. návrh na likvidaci nefunkčního majetku obce - 5 hlasy pro
5. žádost p' Ing. M.G' - průzkurnný vrt na p.p.č' 529 k'ú. Blatce _ 5 hlasy pro'
5' zárněr vyhlášení prodeje p.p.č' t92!z4 v k'ú. Blatce o ýměře 32B m2 (směna pozemků)

5 hlasy pro
7. žádost oS Pšovka, okrašlovací spolek Kokořínska o prominutí nákladů na provoz sálu _ 5 hlasy

pro
B' naýšení rozpočtu o 150 000,- Kč na stavební stroj při stavbě vodovodního řádu Blatce -

Roveň_5hlasypro
9. odkoupení komunikace od manželů c. - 5 hlasy pro
10. konání Anenské zábavy dne 27.7.2013 - 5 hlasy pro

Byla provedena kontrola usnesení č. 4l2ot3 a 8/2013'

Zastupitelstvo obce bylo informováno:
1. p. štráchalovou o zasedání finančního ýboru
z. účetní p. Wolfovou o rozpo&ovém opatření č. 3
3. místostarostou o provozu a rekonstrukci studny na Beranově - Houska
4. místostarostou o kornunálních odpadech _ ýběr, počet dlužníků
5' místostarostou o návrhu na likvidaci nefunkčního majetku obce
6. místostarostou o ýměně oken v kancelářiobecního úřadu
7. rnístostarostou o lesním hospodářství, doplněno informací starostky o návrhu na směnu lesních

pozemků
8. starostkou o žádosti p' ing. M.G. - průzkumný Vřt na p'p.č. 529 k.ú. Blatce
9" starostkou o kontrole komisí LK - přezkoumání hospodaření obce
10. starostkou o ďkování psů v naší obci
11. starostkou o směně části p.p'č. LB2l24 za část p.p.č. L82l23 v kat. úz. Blatce - směna formou

prodeje
12. starostkou o sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu, doplněno informací p.J.M.
13. starostkou o žádosti oS Pšovka, okrašlovací spolek Kokořínska o prominutí nákladů na přovoz

sálu
14. starostkou na povinnost o udržování zeleně, která je daná obecní vyhláškou č. z3lzalJ- _

termín první sďe do 16.6.2013
15. starostkou o současné situacive věci p'V'Č. x p. V.H. _ souhlas s odkoupním komunikace
16. starostkou o Anenské zábavě _ termín z7.7.2a13
17. starostkou o stavbě'' Propojovací vodovodní řad Blatce _ Roveň, doplněno informacemi p. B.K.

_ nyní se narazilo na skálu, dodavatel zajistí stroje na odstranění této překážky _ rozpočet nutno

navýšit
- po dobu přerušení stavebních prací je zajištěna průjezdnost místní komunikace

Dle zákona Lffi/ha}O Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, jsou v usnesení uváděny

jenom nacionály občanů. Strán}t



- propojovací Vodovodní řad Blatce - Roveň je veden dle projeKové dokumentace na
pozemcích fiejich částech) Č' rcru r+z+/1,57615, L43BÍ3, L436!1 a 475|1v k.ú. Blatce, obec
Blatce, celá trasa vodovodu je navržena ve stávající cestě, která spojuje tyto dvě části obce.

- po dokončení prací budou pozemky dotčené stavbou urovnány a uvedeny do původního stavu,
na jaře roku 2014 bude provedena konečná úprava komunikace _ bude dosypáno sypkym
materiálem a zpevněno

- bude dohlídnuto, aby v okolí stavby byl udržován pořádek
- bude osloven odborný nezávislý stavební dozor
- dodavatel za provedené práce podle smlouvy o dílo ručí 3 roky

Zastupitelstvo obce uložilo:

1' starostce sdělit souhlasné stanovisko p' Ing. M.G. - termín do přGtího zasedání zastupitelstva
obce

2. starostce sdělít souhlasné stanovisko oS Pšovka, okrašlovací spolek Kokořínska _ termín do
příštího zasedání zastupitelstva obce

3' starostce zajistit hudbu na Anenskou zábavu _ termín do příštího zasedání zastupitelstva obce

Starostka poděkovala za v'ýpomoc při očkování psů paní r.S.

Termín příštího zasedání dne 26.6.
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Manfred Novák'\1
místostarosta obce i\.-
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Zápis zjednání provedla: Marcela

Vyvěšenodne: 'Lt' e 2o.l3
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stbrostka obce

Dle zákona fiLl?aa9 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, jsou v usnesení uváděny
jenom nacionály občanů'
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