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USNESENIč.2/2013

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 14.2.2013

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. dodatek Č. 2 ke směrnici Č. 11/2011 - Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva

a zaměstnancům obce - 5 hlasy pro
4. výši vodného pro odběratele vody z obecních vodovodů i nadále 40 Kč/m3 - 5 hlasy pro
5. výši vodného nájemci obecní hospody - % z celkových nákladů na provoz studny Pod Houskou - 5 hlasy pro
6. žádost p. V.L. - a) o souhlasné stanovisko s vybudováním přípojky k vodovodnímu řádu v Blatcích

b) o souhlasné stanovisko se stavbou sportovního zázemí v Blatcích
c) o směnu části p.p.č. 182/10 (prodej), za část p.p.č. 182/21 (koupě) v kat. úz. Blatce
d) bezplatnou nájemní smlouvu části p.p.č. 178/3 v kat. úz. Blatce pro obec, na účelovou

komunikaci ke kontejnerllm - 5 hlasy pro
7. nabídku p. B. na nová okna do přízemí budovy obecního úřadu - 5 hlasy pro
8. sepsání smlouvy na zabezpečení objektu obecního úřadu s firmou HENIG security servis, s.r.o. - 5 hlasy pro
9. rozpočtové opatření Č. 6/2012 (navýšení objemu rozpočtu v příjmech i výdajích - dotace volby prezidenta ČR)

- 5 hlasy pro
10. cenu 40 Kč/ m2 při prodeji p.p.č. 1013/3 v k.ú. Houska p, B.Š. - 5 hlasy
11. vypsat výběrové řízení na pronájem obecní hospody - 5 hlasy pro

Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. žádost KSSLK bezúplatný převod části silnici III/27323 v kat. území Houska - 5 hlasy proti
2. žádost o poskytnutí finanční pomoci Českého svazu včelarů, o.s., základní organizace Doksy - 5 hlasy proti

Byla provedena kontrola usnesení Č. 1/2013.

Zastupitelstvo obce bylo informováno:
1. p. Štráchalovou o zasedání finančního výboru
2. starostkou o změně vyhlášky č, 472/2012 Sb., kterou dochází od 1.1.2013 ke změnám v sazbách pro

poskytování cestovních náhrad v roce 2013
3. p. Koubkem o stanovení výše vodného v obci - celkové náklady 170782,- Kč, spotřeba 3455 rrr' - 49,43

Kč/m3, vzhledem k tomu, že v osadě Roveň je voda nepitná a v Blatcích byla po dobu 1,5 měsíce také nepitná,
byla stanovena výše vodného na 40,- Kč/m3
dále p. Koubek informoval o stanovení výše vodného v obecní hospodě -náklady 11 473, - Kč; % nákladů
uhradí obec a % nájemce obecní hospody

4. starostkou o návrhu KSSLKo bezúplatném převodu části silnice III/27323 v kat. úz. Houska
5. starostkou a místostarostou o cenových nabídkách firem na nová okna v přízemí budovy obecního úřadu
6. místostarostou o návrhu sepsat smlouvu na zabezpečení objektu obecního úřadu s firmou HENIG security

servis, s.r.o.
7. starostkou o rozpočtové změně Č. 1/2013
8. místostarostou o proběhlé první volbě prezidenta
9. starostkou o nutnosti zvýšit limit na čerpání vody ze studny na Blatcích u MěÚ Česká Lípa - vodohospodářský

odbor
10. starostkou o podané žádosti o dotaci na opravu komunikace na Horní Housce u "LAG Podralsko"
11. starostkou o současné situaci ve věci pana Ing. Ř.H. a pana V.Č.
12. starostkou o žádosti Českého svazu včeiarů, O.S., základní organizace Doksyo finanční pomoc
13. starostkou o dopisu p. Ing. J.V., který žádá o změnu nájemce
14. místostarostou o zrušení fondu na lesní hospodářství
15. starostkou a místostarostou o konferenci starostů v Liberci
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Zastupitelstvo obce uložilo:
1. starostce odpovědět na žádost KSSLKbezúplatný převod části silnici III/27323 v kat. území Houska - termín

do příštího zasedání zastupitelstva obce .
2. starostce odpovědět na žádost o poskytnutí finanční pomoci Českému svazu včelarů, O.S., základní organizace

Doksy - termín do příštího zasedání zastupitelstva obce
3. starostce odpovědět na žádost pana V.L. - termín do příštího zasedání zastupitelstva obce
4. starostce sdělit p. B.Š. cenu při prodeji p.p.č. 1013/3 - termín do příštího zasedání zastupitelstva obce
5. místostarostovi zajistit objednání nových oken do přízemí budovy obecního úřadu - termín do příštíhO

zasedání zastupitelstva obce

Termí příštího zasedání dne 21.3.2013
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Jindřiška ~~~~ Iplt0
star~~tka obce

Zapsala: Marcela Štráchalová

Vyvěšeno dne: ·{Iů.'2. 'Lo ~::?
Sejmuto dne: .2.~' ?:l . 2 o~3
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