
USNESENI  Č.  6/2010 

z  veřejného  zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 30.06.2010 

Přítomno :  7 zastupitelů obce ( v 19,00 hod. odešel p. Koubek ) 

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

Zastupitelstvo  obce  schválilo : 

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

2)  Výši vodného v Dolní Housce  – hospoda 124 ,- Kč/m3  ,  p. Antoše 47,- Kč/m3  v počtu  6         

      pro, 1 se zdržel hlasování ( p. Kužela ). 

3)  Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  pro pokládku kabelů VO, akce : „ e018  

      Tubož  Konrádov -  kabel NN 4OM ,  p.p.č. 12/2 a  12/3  IV-12-4004117 v počtu 7 hlasů pro . 

4)  Počet zastupitelů pro další volební období ,a to 5 zastupitelů, v počtu 4 hlasy pro, 3 hlasy proti 

      ( p. M. Rampouch, p. L. Rampouch a p. Kužela ). 

5)  Nájemní smlouvu č. 55N10/39 s Pozemkovým fondem ČR na cestu na Zbrázděný Vrh v počtu 

      6 hlasů pro, 1 nepřítomen ( p. Koubek ). 

6)  Dodatek k nájemní smlouvě ( hospoda v obecní budově ) v počtu 6 hlasů pro, 1 nepřítomen 

      ( p. Koubek ). 

7)  Smlouvu o poskytování  servisních služeb k internetové prezentaci č. 2009-148 s firmou TROLL- 

      Jets, s.r.o. v počtu 5 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování ( p. M. Rampouch ), 1 nepřítomen - p. Koubek  

 

Zastupitelstvo  obce  informovalo : 

 

1)   Pí. Laštovková o postoupení stížnosti  p. Hrdlička  na   p. Černého . MÚ Doksy se stížností nebude 

       zabývat, jelikož spor zastupitelstvo obce Blatce již rozhodlo.  

2)   Pí. Laštovková o výsledku místního šetření v Tuboži ve věci p. Lapka – pí. Šandová. Dle výsledků          

       šetření v terénu bude s p. Lapkou uskutečněno další jednání o vybudování  cesty  k  jeho pozem- 

       kům. 

3)   Pí. Laštovková o obeslání vlastníků znečištěných pozemků s žádostí o zjednání nápravy. 

4   Pí. Laštovková o jednání s AVE, kontejnery na nebezpečný odpad  budou přistaveny na podzim na 

Dolní i Horní Housce. 

5)   P. Koubek o nedostatcích nově zrekonstruované vodárny v  Blatcích.  Nedostatky budou  

      reklamovány.   

6)   P. Koubek o závadné vodě ve studni na Dolní Housce. 

7)   Pí. Laštovková o zřízení nového odběrného místa VO pro Blatečky. 

8)   P. L. Rampouch o životních výročí obyvatel obce a to : pí. Ledvinková,  pí. Vlasta Ramppuchová 

       a p. Vilím. 

9)   P. Novák o údržbě obecních pozemků, dokončeném oplocení obecní budovy a dokončení rekon- 

       strukce obecního sálu. 

10)  P. M. Rampouch o průběhu voleb do PS ČR. 

11)  P. M. Rampouch o vyžnutí a posekání  pasek v obecním lese. 

12)  Pí. Laštovková o výsledku rozboru vody z vodovodu v Blatcích. 



13)  Pí. Laštovková o odebrání a zaslání vzorku vody z ČOV. 
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14)  Pí. Laštovková o novém zákonu upravující územní identifikaci a evidenci obyvatel a  přidělování 

        čísel popisných. 

15)  Pí. Laštovková o ukončení soudního jednání mezi obcí a p. Studničkou. 

16)  Pí. Laštovková o soudním jednání mezi obcí a p. Pokorným. Jednání odročeno na 09.07.2010. 

17)  Pí. Laštovková o možnosti nahlédnout od července 2010 do obecní kroniky. Pí. Horová dokon- 

        čila zápis za rok 2009, zastupitelstvo jí tímto děkuje. 

18)  Pí. Gabrielová o zajištění záclon a závěsů do sálu v obecní budově vč. zajištění nových ubrusů. 

19)  Pí. Gabrielová o provedené revizi  základních sídelních jednotek a statistických obvodů pro ČSÚ    

        Praha a ČSÚ Liberec. 

20)  Pí. Laštovková o návrhu na exekuci  p. Žežulky za neplacení komunálního odpadu. 

21)  Pí. Laštovková o ukončení prací na rekonstrukci sálu v obecní budově. Oficielní zpřístupnění pro  

        veřejnost bude v srpnu 2010, kdy se uskuteční  taneční zábava. Termín bude upřesněn. 

22)  Pí. Laštovková o poskytnutí dotace  LK na výstavbu VO. 

23)  Pí. Laštovková o dokončení územního plánu obce .  Dne 14.07.2010 bude ÚP projednán v České 

        Lípě s příslušnými orgány. Smlouva na dotaci ÚP bude na žádost starostky prodloužena  do konce 

        roku. 

24)  P. M. Rampouch o komunálních volbách, které budou 15.-16.10.2010. Vzory formulářů    

        kandidátních  listin a petic jsou k dispozici u p. M. Rampoucha. 

25)  Pí. Laštovková o žádosti pí. Papežové o prodloužení smlouvy na užívací cesty. Žádost bude  

        projednána  na srpnovém zasedání zastupitelstva. 

26)  Termín výplaty odměn je 23.07.2010. 

 

Zastupitelstvo obce uložilo : 

 

1)   P. M. Rampouchovi vyzvednout  geometrické plány historického majetku obce ( lesy ) u    

       Firmy Hrdlička. Termín do příštího zasedání. 

2)   P. L. Rampouchovi zajistit hudbu při příležitosti otevření zrekonstruovaného sálu v obecní  

      Budově. Termín do příštího zasedání. 

        

 

 

 

Termín příštího zasedání  05.08.2010 v 18,00 hod . v obecním úřadě. 

 

V Blatcích  30.06.2010 

 

 

 

Mgr. Helena   Laštovková                   Jindřiška Gabrielová Peprná 

       starostka obce                    2. místostarostka obce 

 


