
 

USNESENÍ  Č. 4/2011 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 21.4.2011 

Přítomni: 4 zastupitelé 

Omluven: 1 zastupitel – sl. Rampouchová     

Zastupitelstvo obce schválilo:  

1. rozšíření programu veřejného zasedání v počtu 4 hlasů  

2. ověřovateli zápisu p. Ing. Konopáska a pí. Štráchalovou v počtu 4 hlasů pro  
3. zřízení věcného břemene na VO Blatce - 4 hlasy pro  

4. výši vodného 35 Kč/m3 a udělení plné moci p. Koubkovi k výběru vodného – 4 hlasy pro  
5. instalaci železných profilů přes cestu na Roveň – 4 hlasy pro  

6. žádost sl. Wasyliwové o úpravu splátkového kalendáře, za podmínky, že bude na Obec Blatce postoupena její 
pohledávka vůči p. Ing. Valentovi – 4 hlasy pro  

7. zpevnění cesty  na Zbrázděný vrch, cesty Pod Houskou, cesty do osady Horní Blatečky – 4 hlasy pro  

8. rozpočtovou změnu č. 2/2011 – byl zvýšen celkový objem rozpočtu o 52 331 Kč (příjmy a výdaje byly 
navýšeny ve stejné výši) – 4 hlasy pro  

9. závěrečný účet roku 2010 – 4 hlasy.  Projednání závěrečného účtu 2010 se uzavírá vyjádřením souhlasu s 
celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  

10. úhradu opravy rozbité digestoře v prostorách obecní hospody – 4 hlasy pro  

11. opravu dveří (dodělání oblouku, výroba chybějících dílů) na chodbě v budově Obecního úřadu Blatce – 4 hlasy 
pro  

12. žádost p. Štráchala o poskytnutí příspěvku na školu v přírodě svých dcer – 3 hlasy pro, 1 se zdržel hlasování – 
pí. Štráchalová  

13. krizový štáb – pí. Gabrielová – vedoucí KŠ, p. Novák – zástupce vedoucího KŠ, členy KŠ  – p. Ing. Konopásek,  
pí. Štráchalová, p. Rampouch L., p. Koubek – 4 hlasy pro  

 

Byla provedena kontrola usnesení č. 3/2011. 

Zastupitelstvo obce neschválilo: 

1. prominutí platby za  komunální odpad za rok 2011-  p. Slavík, Houska  – 4 hlasy proti  

Zastupitelstvo obce bylo informováno: 

1. místostarostou o dokončení přístavku a kůlny na nářadí u budovy Obecního úřadu Blatce 

2. starostkou o smlouvě o věcném břemenu na VO Blatce 
3. p. Koubkem o návrzích na výši vodného a o častém výpadku elektřiny u vodárny na Blatcích – špatný jistič 
4. p. Ing. Konopáskem o stavu cesty na  Roveň – navrhl po schůzce kontrolního výboru instalaci železných 

profilů přes cestu 
5. starostkou  o podání žádosti o grant u LK na dopravní značení a měřiče rychlosti  
6. starostkou o užívání parcely p.č. 42/2 k.ú. Tubož  
7. starostkou o žádosti sl. Wasyliwové o úpravě splátkového kalendáře – žádá nižší měsíční splátku a prodloužení 

doby splácení  
8. starostkou o žádosti o zpevnění cesty na Zbrázděný vrch  

9. účetní p. Wolfovou o rozpočtové změně a o závěrečném účtu  
10. starostkou o změně odvozu komunálního odpadu z AVE Benátky nad Jizerou na AVE Česká Lípa  
11. starostkou o fotovýstavě obrazů p. Ing. arch. Josefa Plška, doplněnou o výstavu dřevořezeb zapůjčených 

z knihovny Doksy, která bude zahájena 25.6.2011, výstava bude trvat 14 dnů v prostorách budovy Obecního 
úřadu Blatce 

12. starostkou o zahájení kolaudačního řízení na VO Blatce – kolaudace bude 26.4.2011  
13. starostkou o žádosti nájemce obecních nebytových prostor p. Ing. Valenty o úhradu opravy rozbité digestoře 

předchozím nájemcem  



14. místostarostou o opravě dveří  (dodělání oblouku, výroba chybějících dílů) na chodbě v budově Obecního 

úřadu Blatce – osloveno několik truhlářů, opravu bude provádět p. Vokolek 
15. místostarostou o změně sazby na odběr elektrické energie pro kancelář obecního úřadu  
16. místostarostou o lesním hospodářství  
17. starostkou o provedeném školení BOPZ a PO   
18. místostarostou o nepovolené skládce odpadu na Horní Housce – domluva s CHKO Kokořínsko, uhradí náklady 

na kontejner  
19. místostarostou o staré studni Pod Houskou – obnovení odběru vody, rozbory nyní v pořádku  
20. místostarostou o pracovní náplni p. Šálka za měsíc březen 2011 
21. místostarostou o údržbě strojů a zařízení v majetku obce   
22. místostarostou o žádosti p. Slavíka o prominutí platby za komunální odpad za rok 2011  
23. starostkou o rekonstrukci NN v osadě Horní a Dolní Houska – vyjádření CHKO Kokořínsko, které souhlasí 

s variantou č. 2 – NN vedeno v zemi  
24. starostkou o žádosti p. Štráchala o poskytnutí příspěvku na školu v přírodě dcer 
25. starostkou o žádosti o vydání stanoviska S CHKO Kokořínska na výměnu oken a opravy fasády budovy 

Obecního úřadu Blatce - souhlasí  
26. starostkou o DPP p. Jiřího Holuba za zimní posyp – podepsáno, vyplaceno, dále o podepsání pracovní smlouvy 

s p. Janem Šálkem a podepsání DPP pí Ing. Dr. Sc. Marií Horovou za vedení kroniky za rok 2010 
27. starostkou o očkování psů, které proběhne dne 7.5.2011 od 9 hod. – MVDr. Vácha za asistence pí Evy 

Studničkové  
28. starostkou o zřízení odběrného místa na VO v Blatečkách  – podána žádost  
29. starostkou o ČOV Pod Houskou –odebrán třetí vzorek na rozbor vody pro kolaudaci 
30. starostku o otevření naučné stezky na Beškově  
31. starostkou o návrhu autobusového spojení 500340 Dubá – Blatce, Houska od 29.5.2011 do 10.12.2011 
32. starostkou o krizovém štábu  
33. místostarostou o připravované akci ČARODĚJNICE – dne 30.4.2011  

Zastupitelstvo obce uložilo:   

1. kontrolnímu výboru zkontrolovat užívání p.p.č. 42/2 k.ú. Tubož - termín do  příštího zasedání zastupitelstva 
obce  

2. p. Novákovi zajistit materiál pro zpevnění výše uvedených cest - termín do  příštího zasedání zastupitelstva 
obce  

3. p. Novákovi zajištění opravy dveří na chodbě v budově Obecního úřadu Blatce - termín do  příštího zasedání 

zastupitelstva obce  
4. p. Gabrielové odepsat na žádost p. Slavíkovi termín do  příštího zasedání zastupitelstva obce  

5. p. Novákovi zajistit pohoštění na akci ČARODĚJNICE 
 

Termín příštího zasedání dne 19.5.2011 

 

 

     Manfred Novák                                                                   Jindřiška Gabrielová Peprná 

  místostarosta obce                                                                        starostka obce  

 

 

Zapsala: Marcela Štráchalová  

 
 

Vyvěšeno dne: 25.4.2011 

Bude sejmuto dne: 11.5.2011 


