
USNESENÍ  Č. 2/2010 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 18.02.2010 

Přítomno :  7 zastupitelů obce,pan Koubek se dostavil v 19.30. 

Ověřovatelé zápisu dnešního zasedání : p. Kužela a p. L. Rampouch 

 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

1) Úpravu platu starostky obce na maximální možnou výši s platností od 1.02.2010 v počtu 4 

hlasy pro a 3 hlasy proti ,a to p. Kužela, p. M. Rampouch a p. L. Rampouch. 

2) Žádost pí. Wasyliwové o odložení placení nájmu za obecní hostinec v počtu 6 hlasů pro, p. 

Koubek se zdržel hlasování. Nájem bude vyrovnán v období  04/2010 – 06/2010. 

3) Zrušení bodu 8) v usnesení č. 1/2010 týkající se smlouvy s firmou EXACOM s.r.o. v počtu 6 

hlasů pro, p. Koubek se zdržel hlasování. 

4) Vyhlášení pronájmu obecních pozemků p.č.42/2,42/3,42/4 a 126 vše v kú.Tubož za ceny 

obvyklé v tomto k.ú. t.j. 100Kč ročně za každý pozemek. 

Zastupitelstvo obce informovalo : 

1) P. Koubek o provedené desinfekci vody v obecní hospodě. 

2) P. L. Rampouch o blahopřání k životnímu výročí pí. Dědkové a  p. Ledvinkovi. 

3) P. Novák o zajištění dřeva a ostatního materiálu nutného k oplocení ČOV. 

4) P. M. Rampouch o zajištění pytlů na komunální odpad. 

5) Pí. Laštovková o průběhu soudního řízení s manželi Pokornými. Soudní jednání bylo 

odloženo. 

6) Pí. Laštovková o předání výsledků finančních kontrol nadřízenému orgánu. 

7) Pí. Laštovková o uvedení  nových PC do provozu.  Starý počítač je dán k dispozici občanům 

obce, a to v úředních hodinách zdarma. 

8) Pí. Laštovková o dohotovení projektů na akci „ Turistická ubytovna v obecní budově „. 

Zároveň by l dokončen  projekt  na VO v Blatcích. 

9) Pí. Laštovková o průběhu oprav oken budovy obecního úřadu . 

 

10) Pí. Laštovková o provedené kontrole hospodaření obce. Přezkoumání hospodaření obce 

proběhlo 11.02.2010, nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 

11) Pí. Laštovková o jednání s občany ve věci prominutí penále za pozdní placení odvozu 

komunálního odpadu. 

12) Pí. Laštovková o úschově nové radlice v objektu hasičárny. 

13) Pí. Laštovková  o  tom,  že  pí. Wolfová  v případě sněhové kalamity může telefonovat přímo 

p. Mynaříkovi  

Zastupitelstvo  obce  uložilo :  

1) Pí. Gabrielové najít dotační program Libereckého kraje na uložení kabelů VO do země 



Termín :   do  příštího zasedání. 

2) Pí. Gabrielové najít dotační program Libereckého kraje na obnovu  obecních  budov. Termín : 

do   příštího zasedání. 

3)  Pí. Gabrielová vypracovat návrh nájemní smlouvy na pozemky  p.č. 42/2 o výměře 10 m2, 

42/3 o výměře 724 m2, 42/4 o výměře 30 m2 a p.č. 126 o výměře 600 m2 vše k.ú. Tubož. 

Termín : do příštího zasedání. 

4) Pí. Laštovkové projednat s AVE přistavení kontejneru na směsný odpad na Horní Housku. 

Termín : do příštího zasedání. 

5) Revizní komisi povést mimořádnou kontrolu hasičárny. Termín : do příštího zasedání. 

6) P. Novákovi zajistit úpravu kolem obecní studny na Horní Housce. Termín : do 06/2010. 

 

Termín příštího zasedání   25. 03. 2010 v 18,00 hod. na obecním úřadě. 

 

V Blatcích  18.02.2010 

 

 

 

 

Mgr. Helena Laštovková     Jindřiška  Gabrielová  Peprná 

      starostka obce                                                                                      2. místostarostka  obce 

 


