
USNESENÍ Č. 7/2010 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 5.8.2010 

Přítomno:  7 zastupitelů obce (p. L. Rampouch se dostavil v 18,30) 

Ověřovatelé zápisu dnešního zasedání : p. Koubek a p. Kužela 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

 

1)  Rozšíření programu veřejného zasedání v počtu 6 hlasů pro, 1 nepřítomen ( p. L. Rampouch). 

2)  Pořádání besedy na téma „ Staré cesty a staré místní názvy pod Houskou „ p. RNDr. Jiřím  

Adamovičem  v budově obecního úřadu dne 18.9.2010 v 18,00 hod. v počtu 6 hlasů pro, 1  

nepřítomen ( p. L. Rampouch ). 

3)  Provedení  nového rozboru vody ze staré studny na Dolní Housce v počtu 6 hlasů pro, 1 

nepřítomen  ( p. L. Rampouch ). 

4)  Prodloužení nájemní smlouvy s pí. Papežovou na cestu u  její nemovitosti v počtu 7 hlasů pro. 

5)  Platební podmínky pronájmu sálu v obecní budově a to : do 2 hodin 250,- Kč a nad 2 hodiny 

      500,-Kč/den v počtu 7 hlasů pro. 

 

Zastupitelstvo obce informovalo : 

 

1)  Pí. Laštovková o vyhotovení dodatku nájemní smlouvy na restaurační zařízení v obecní budově. 

2)  Pí. Laštovková o termínu zahájení servisních internetových služeb firmou TROLL –  od září 2010. 

3)  Pí. Gabrielová o vyhotovení žádosti a její předání na KÚ Česká Lípa poslední části historického 

majetku obce –lesy. 

4)  Pí. Laštovková o ukončení celého procesu předávání geometrických plánů nutných k převodu 

historického majetku obce vč. finančního vyrovnání. 

5)  P. Koubek o provedených opravách VO na Blatcích a Housce. 

6)  P. Koubek o provedené revizi vodárny v Blatcích. 

7)  P. Novák o opětovném sekání obecní zeleně a opravě názvu na obecní budově. 

8)  P. L. Rampouch o životním výročí p. Plška. 

9)  Pí. Laštovková o slavnostním zprovoznění zrekonstruovaného sálu v obecní budově dne 14.8.2010 

v 19,00 hod. 

10)Pí. Laštovková o výsledku jednání o ÚP obce v České Lípě s tím, že některé návrhy obce nebyly 

akceptovány ze strany CHKO. 

11)Pí. Laštovková o jednání s firmou, která bude provádět pokládky kabelů . 

12)Pí. Laštovková o přistavení velkoobjemového kontejneru od  21.8.2010  do 23.8.2010.  

13)Pí. Laštovková o archivaci úředních listin. 

14)Pí. Laštovková o kladném hodnocení výstavy „ Místa spatřená a milovaná „. 

15)Pí. Laštovková o odebrání a odevzdání k rozboru posledního vzorku vody z ČOV jako splnění 

podmínky nutné ke kolaudaci díla. 

 

 

 

Zastupitelstvo obce uložilo : 



 

1)  P. M. Rampouchovi prověřit situaci na pozemku,kde  se nacházejí  spadlé  stromy z obecního lesa 

a navrhnout nápravná opatření. Termín do příštího zasedání. 

 

 

 

Termín příštího zasedání 16.9.2010 v 18,00 hod v obecním úřadě. 

 

 

V Blatcích 5.8.2010 

 

 

 

 

 

Mgr. Helena  Laštovková     Jindřiška  Gabrielová Peprná 

      starostka obce         2. místostarostka obce 

 

 

 


