
USNESENÍ  Č. 1/2010 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 21.01.2010 

Přítomno : 7 zastupitelů obce 

Ověřovatelé zápisu dnešního zasedání : p. M.Rampouch a p. Novák 

 

Zastupitelstvo obce schválilo : 

1) Rozšíření programu veřejného zasedání v počtu 7 hlasů pro. 

2) Na základě rozhovoru  obecního zastupitelstva s občany Beškova za přítomnosti 

zástupců Správy CHKO Kokořínska byl vysloven souhlas se záměrem vybudování 

naučné stezky Beškovský les v počtu 6 hlasů pro, p. Kužela se zdržel hlasování. 

3) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou EMAS na 

pozemcích p.č. 1265 a 1267 k.ú. Tubož k uložení kabelů VO do země v počtu 7 hlasů 

pro. 

4) Smlouvu s firmou Metronet o připojení internetu na obecní úřad v počtu 7 hlasů 

pro. 

5) Smlouvu s firmou AVE Česká Lípa komunální služby s.r.o. na odvoz tříděného 

odpadu v počtu 7 hlasů pro. 

6) Nabídku nového vybavení obecního úřadu PC od firmy TROLL computer v počtu 7 

hlasů pro. 

7) Smlouvu o poskytování servisních služeb firmou TROLL computer   v počtu 7 hlasů 

pro. 

8) Smlouvu s firmou EXACOM s.r.o. na zpracování dokumentace vlivu koncepce 

územního plánu obce Blatce na životní prostředí v počtu 7 hlasů pro. 

 

Zastupitelstvo obce informovalo : 

1) P. Koubek o kontrole a opravě VO. 

2) P. L. Rampouch o blahopřání p. Marešovi k životnímu jubileu. 

3) Pí. Laštovková o rozeslání urgenčních dopisů všem neplatičům  za odvoz 

komunálního odpadu. 

4) Pí. Wolfová o posledních rozpočtových opatřeních pro rok 2009, jejichž schválením 

byla pověřena starostka obce H.Laštovková. 

5) Pí. Laštovková o vyhlášení záměru pronájmu pozemků p.č. 42/2, 42/3, 42/4 a 126 

vše k.ú. Tubož. 

6) Pí. Laštovková o výroční zprávě o činnosti obce za rok 2009. 

 



 

Zastupitelstvo obce uložilo : 

1) P. Novákovi zajistit materiál na oplocení ČOV. Termín : do příštího zasedání. 

2) P. M. Rampouchovi pokračovat v zajišťování materiálu na ohraničení parkovišť u 

obecního úřadu. Kontrolní termín  do příštího zasedání 

 

Termín příštího zasedání 18.02.2010 v 18.00 hod. na obecním úřadě. 

 

 

V Blatcích 21.01.2009 

 

Mgr. Helena Laštovková                                                                Jindřiška Gabrielová Peprná 

       starostka obce                                                                              2 místostarostka obce                                                                                     

 

 

  

 

 

  


