
USNESENÍ  Č. 2/2011 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 17.2.2011 

Přítomno: 4 zastupitelé 

Omluven: 1 zastupitel – p. Novák    

 

Zastupitelstvo obce schválilo:  

1. rozšíření programu veřejného zasedání v počtu 4 hlasů  
2. ověřovateli zápisu sl. Rampouchovou a p. Štráchalovou v počtu 4 hlasů pro  

3. cenový návrh na dřevěné výrobky od p. Zelenky v počtu 4 hlasy pro 
4. požární řád obce Blatce – 4 hlasy pro 
5. splátkový kalendář sl. Wasylivové – 4 hlasy pro 
6. rozpočtovou změnu č. 1/2011 – schváleno zapojení částky 450.000,-- Kč (pol. 8115, dotace VO 

Blatce) do rozpočtu k úhradě konečné faktury za provedené práce – 4 hlasy pro 
7. nabídku p. Gardavského - změna panelů na štukové hrazení u cesty na Tubož - 4 hlasy pro 
8. členy likvidační komise – sl. Rampouchová, p. Ing. Konopásek, p. Štráchalová – 4 hlasy pro 
9. žádost o prominutí penále za komunální odpad  za rok 2009 a 2010  p. Hruškové – 4 hlasy pro 
10. žádost o prominutí platby a penále za komunální odpad za rok 2009 p. Vaškové z důvodu 

nemoci  – 4 hlasy pro  
11. p. Nováka jako zastupitele pro jednání ve věci ÚP – 4 hlasy pro 
12. navýšení ceny za odvoz komunálního odpadu firmou AVE – 4 hlasy pro  

Zastupitelstvo obce neschválilo: 

1. nabídku členství organizace Svaz měst a obcí ČR – 4 hlasy proti 

Zastupitelstvo obce bylo informováno: 

1. starostkou o vyčištění staré studni Pod Houskou a o následných pracích 

2. starostkou o uzavření smlouvy s p. Gardavským o prodeji dřeva z lesního porostu v K.Ú. Tubož, 
prostorová skupina č. 11   

3. starostkou o zajištění materiálu na ohrazení parkoviště před obecní hospodou 
4. starostkou o cenovém návrhu na dřevěné výrobky od p. Zelenky 

5. starostkou o výsledku auditu – nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyla zjištěna rizika 

6. starostkou o zaslání žádosti o audit na příští rok  
7. starostkou o splátkovém kalendáři sl. Wasylivové – dluh by měl být splacen do konce roku 

2011 
8. starostkou o podepsání nájemní smlouvy na pronájem obecní hospody s Ing. J. Valentou 

9. účetní o rozpočtové změně č. 1/2011 
10. starostkou o dokladové inventuře – neshledány závady 

11. starostkou o jednání s CHKO Kokořínsko (p. Ing.  Pořízkem) o úpravách okolo Obecního 

rybníka Pod Houskou (změna druhu pozemku, umístění dřevěných výrobků, kácení bříz, 
částečné vyčištění zadního břehu rybníka) 

12. starostkou o nabídce p. Gardavského o změnu panelů na štukové hrazení u cesty na Tubož 
13. starostkou o předání prostorů obecní hospody, zjištěny nedostatky, nutno vyřadit nefunkční 

majetek 

14. starostkou o zavedení nové evidence čísel popisných a evidenčních 
15. starostkou o úpravě el. skříně  VO v osadě Roveň – bylo projednáno s p. Ing. Kotkem 

16. o výměně multifunkčního zařízení  
17. starostkou o vyplnění statistického formuláře o místních vodovodech 

18. o nabídce členství organizace Svaz obcí a měst ČR 



19. starostkou o VO v osadě Dolní a Horní Houska – požádáno o rozepsání rozpočtových složek 
20. p. Štráchalovou o zasedání finančního výboru 
21. starostkou o pronájmu p.p.č. 734/1, k.ú. Tubož, projednat s JUDr. Vítkovou o možnosti 

odstoupení od nájemní smlouvy 
22. starostkou o ÚP Blatce – jednání s krajem proběhlo dne 11.2.2011 
23. starostkou o sčítání lidu, které proběhne ve dnech 25. – 26.3.2011 
24. starostkou o oznámení firmy AVE o zvýšení ceny za odvoz komunálního odpadu  
25. starostkou o jednání s p. Smolíkem o cestě na Tubož, p. Smolík nesouhlasí s odprodáním části 

parcel 

26. sl.  Rampouchovou o podmínkách pro spořící účet obce 

 

Zastupitelstvo obce uložilo:   

1. p. Novákovi zajistit průběžně zpracovávání materiálu na ohrazení parkoviště před obecní 
hospodou  

   

 

 

 

Termín příštího zasedání dne 17.3.2011 

 

 

 

 

 

 

 

     Manfred Novák                                                                   Jindřiška Gabrielová Peprná 

  místostarosta obce                                                                        starostka obce  

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Štráchalová  

 

Vyvěšeno dne: 19.2.2011 

Sejmuto dne:  


