
USNESENÍ Č. 5/2010 

ze zasedání zastupitelstva obce Blatce dne  20.05.2010 
Přítomno  :  7 zastupitelů obce 

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

 

Zastupitelstvo obce schválilo : 

 

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

2) Návrh rozpočtového opatření číslo dvě v počtu 7 hlasů pro. 

3) Prodej parcel p.č. 1053/15 o výměře 396 m2 a p.č. 1093/3 o výměře 500 m2 vše k.ú. Blatce .  

Cena pozemků 30,- Kč/m2 v počtu 5 hlasů pro, 1 proti ( p. Novák ) ,  1 se zdržel  hlasování ( pí. 

Gabrielová ). 

4) Koupi pozemků ( asi 50 m2 ) podél silnice v Blatcích od p. Klimeše v počtu 7 hlasů pro. 

 

Zastupitelstvo obce informovalo : 

 

1) Pí. Laštovková o uskutečněném odvozu nebezpečného odpadu. 

2) O skutečnosti, že p. Laštovka daroval obci větší obrazovku k PC pro veřejnost. Zastupitelstvo 

mu tímto děkuje. 

3) Pí. Gabrielová o provedeném zápisu historického majetku obce v KÚ Č.L. 

4) P. Koubek o nedostatcích provedené rekonstrukce vodárny v Blatcích. 

5) Pí. Laštovková o průběhu financování rekonstrukce vodárny v Blatcích. 

6) P. L. Rampouch o životních výročích obyvatel obce  a  to  :   pí. Fialová, P. Holakovský                

a p. Mynařík. 

7) P. Novák o osazení venkovních lavic před obecním úřadě, o pracech na údržbě obecní zeleně, 

průběhu prací na oplocení obecního pozemku a zakoupení nových klik do obecní budovy. 

8) Pí.  Laštovková o uzavřené nájemní smlouvě s PF ČR na cestu na Zbrázděný vrch. 

9) Pí. Laštovková o předání sponzorského daru ve výši 6.000,- Kč  pojízdné prodejně.  

10) Pí. Laštovková o dokončení prací na rekonstrukci sálu v obecní budově a jeho následném 

využití. Úklid sálu provedla  sl. Gabina  Rampouchová. 

11) Pí. Wolfová o stavu financí obce. 

12) P. M. Rampouch o stavu lesního hospodářství v obci a o financování zimní údržby obecních 

silnic  a cest. 

13) P. M. Rampouch o  volbách  do PS ČR. Ve volení komisi budou p. Wolf ( předseda ), p. Mečíř, 

pí. Zuzana Rampouchová  a  sl. G. Rampouchová  ( jako zapisovatelka ). 

14) Pí. Laštovková o vakcinaci psů a koček, která bude provedena 29.05.2010. Koordinátorem 

bude pí. Studničková. Začátek  od 9,00 hod počínaje – Blatečky, Konrádov, Tubož, Houska a 

Blatce. 

15) Pí. Laštovková  o dokončení PD vodovodu Dolní Tubož. Realizace je odložena z důvodu 

nedostatku  financí. Přidělení dotace je podmíněno větším počtem obyvatel s trvaným 

pobytem v části obce Tubož. 



16) Starostka obce ustanovila likvidační komisi na vyřazeníPí. Laštovková  starých záclon, konzol,  

židlí, světel-  vše  ze  sálu v obecní budově,  dále starých nádrží, čerpadla, motoru z vodárny 

na Blatcích, vč. staré obrazovky k PC.  

 

Zastupitelstvo obce uložilo : 

 

1) Pí. Gabrielové zakoupit záclony a závěsy do zrekonstruovaného sálu v obecní budově. Termín  

do příštího zasedání. 

2) Pí. Gabrielové připravit podklady k revizi základních sídelních jednotek a statistických obvodů. 

Termín do 15.06.2010. 

3) Pí. Laštovkové projednat koupi pozemků podél silnice v Blatcích s p. Klimešem. Termín do 

příštího zasedání. 

4) Pí. Laštovkové svolat jednání mezi p. Hrdličkou a p. Černým ve věci užívání cesty přilehlé 

k jejich nemovitostem. Termín do příštího zasedání. 

5) Pí. Laštovkové zpracovat darovací smlouvu na obrazovku v PC  darovanou obci p. Laštovkou. 

Termín do příštího zasedání. 

6) Pí. Laštovkové a pí. Gabrielové provést místní šetření v Tuboži ve věci p. Lapka – pí. Šandová. 

Následně svolat jednání s účastníky sporu. Termín do příštího zasedání. 

7) Pí. Laštovkové na základě upozornění  ( p. Štumpfa )    obeslat vlastníky znečištěných 

pozemků na Horní Housce k sjednání nápravy. Termín do příštího zasedání. 

8) Pí. Laštovkové požádat firmu AVE k přistavení kontejneru na nebezpečný odpad také na 

Horní Housku, Termín do příštího zasedání. 

 

 

Termín příštího zasedání  30.06.2010 v 18,00 hod. na obecním úřadě. 

 

 

V Blatcích   20.05.2010 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Helena Laštovková                                                                                  Jindřiška Gabrielová Peprná 

        starostka obce                                                                                               2. místostarostka obce 


