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USNESENI č.6/2013

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 26.6.2013

Přítomno: 5 zastupitelů

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. rozšíření programu veřejného zasedání - 5 hlasy pro
2. ověřovatele zápisu - p. Ing. Konopásek, p. Novák - 5 hlasy pro
3. závěrečný účet obce za rok 2012 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce, a to

bez výhrad - 5 hlasy pro
4. žádost p. R.Ř. k výstavbě drobné stavby na p.p.č, 40/2 k.ú. Houska - 5 hlasy pro
5. prodej p.p.č. 182/24 v k.ú. Blatce p, V.L., cena 40 Kč/m2

- 5 hlasy pro
6. žádost o vydání stanoviska obce k dodatečnému povolení stavby pí B.Š.- 5 hlasy pro
7. žádost p. doc. PhDr. J.V. o zapůjčení sálu - 5 hlasy pro
8. žádost p. Ing. J.H. s úpravou trasy lesních cest k.ú. Tubož - 5 hlasy pro
9. zvýšení vstupného na Anenskou zábavu na 90,- Kč, tombola - 4 dorty - 5 hlasy pro
10. protlak pod silnicí - Dolní Houska - 5 hlasy pro

Byla provedena kontrola usnesení Č. 5/2013.

Zastupitelstvo obce bylo informováno:
1. účetní p. Wolfovou o závěrečném účtu obce za rok 2012, o celoročním hospodaření obce
2. starostkou o žádosti R.Ř. k výstavbě drobné stavby na p.p.č. 40/2 k.ú. Houska
3. starostkou o prodeji p.p.č, 182/24 v k.ú. Blatce p. V.L.,
4. starostkou o žádosti o vydání stanoviska obce k dodatečnému povolení stavby pí B.Š.
5. starostkou o žádosti p. doc. PhDr. J.V. o zapůjčení sálu
6. starostkou o zprovoznění internetové sítě pro veřejnost v prostorách obecní budovy
7. starostkou o informaci z KULK o opravách komunikací II. a III. třídy
8. starostkou o postupu prací na propojovacím vodovodu Blatce - Roveň, místostarosta navrhl

dobrovolnou brigádu na úpravu úvozu - 13.7.2013 v 9.00 hod. pro všechny občany obce
9. místostarostou o rekonstrukci studny na Housce - Beranově - zprovozněna do 15.7.2013
10. starostkou o žádosti p. Ing. J.H. s úpravou trasy lesních cest k.ú. Tubož
11. starostkou Anenské zábavě - termín 27.7.2013, místostarosta navrhl zvýšení vstupného,

předsedkyně kulturního výboru navrhla do tomboly 4 dorty
12. místostarostou o vytékání vody na komunikaci na Dolní Housce, navrhl provedení úpravy

terénu

Zastupitelstvo obce uložilo:

1. starostce sdělit souhlasné stanovisko p. R.Ř. - termín do příštího zasedání zastupitelstva obce
2. starostce sdělit souhlasné stanovisko p. V.L. - termín do příštího zasedání zastupitelstva obce
3. starostce sdělit souhlasné stanovisko pí S.Š. - termín do příštího zasedání zastupitelstva obce
4. starostce sdělit souhlasné stanovisko p. doc. PhDr. J.V. - termín do příštího zasedání

zastupitelstva obce
5. starostce sdělit souhlasné stanovisko p. Ing.J.H. - termín do příštího zasedání zastupitelstva

obce
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Místostarosta poděkoval p. S.G., A.K. a pí H.N. za pomoc při úklidu lesa po těžbě dřeva.

Občané si mohou bezplatně odebrat písek na Blatcích u hasičárny.

Obecní zastupitelstvo upozorňuje na opětovné trávní psů,

Obecní zastupitelstvo děkuje manželům L. za povolení průjezdu vozidel po jejich
pozemcích.

Termín příštího zasedání dne 29.8.2013

Manfred Novák
místostarosta obce

Jindřiška G1d:6~lÍ'1
sta~~tka obce

Vyvěšeno dne: 30· G, Il. D ..t3
Sejmuto dne:
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