
 

USNESENÍ  Č. 6/2011 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 23.6.2011 

Přítomno: 5 zastupitelů 

Zastupitelstvo obce schválilo:  

1. rozšíření programu veřejného zasedání v počtu 5 hlasů pro 

2. ověřovateli zápisu p. Ing. Konopáska  a p. Štráchalovou v počtu 5 hlasů pro  
3. financování 3 hlavních výher do tomboly na Anenskou zábavu – 5 hlasy pro 

4. sepsání nových dohod s odběrateli vody, kde bude stanoven termín zaplacení a také bude uvedena klauzule, 
že v případě nezastižení v době odpočtu vody, bude povinnost stav vodoměru nahlásit – 5 hlasy pro 

5. zavedení místního poplatku – rekreační pobyt – 5 hlasy pro 
6. zavedení místního poplatku – užívání veřejného prostranství – 5 hlasy pro 

7. novou pojišťovací smlouvu s Generali Pojišťovna a.s. – 5 hlasy pro  

8. zrušení členství ve svazku Místních samospráv Čech a Moravy  – 5 hlasy pro   
9. využití VPP p. Šálka  - Program zvelebení obce  – 5 hlasy pro  

10. na 20. srpna 2011 – Housnění -  rozšíření odstavné plochy u budovy obecního úřadu,  stanování u obecního 
rybníka, prodloužení nočního klidu do 24 hodiny noční – 5 hlasy pro  

Zastupitelstvo obce neschválilo: 

1. zavedení platby za komunální odpad pro děti od 6 let věku -  5 hlasy proti 

2. zavedení místního poplatku ze psů – 5 hlasy proti  
3. podepsání trvalé smlouvy se Sdružením na podporu, rozvoj a zefektivnění činnosti územních samospráv – 5 

hlasy proti  

 

Byla provedena kontrola usnesení č. 5/2011. 

Zastupitelstvo obce bylo informováno: 

1. starostkou o užívání p.p.č. 42/2 k.ú. Tubož – p. majitelce p. Ešnerové byl zaslán dopis, kontaktovala starostku 

a předběžně domluvena na červenec 2011 schůzka 

2. místostarostou o zřízení odběrného místa v osadě Blatečky – musel být souhlas CHKO Kokořínsko, který byl 

získán, rozvodná skříň se vyrábí  
3. sl.  Rampouchovou o akci Anenská zábava – proběhne dne 23. července 2011, sl. Rampouchová navrhla, aby 

v tombole byly jen 3 hlavní ceny  
4. starostkou o omezení rychlosti na obecní komunikaci Tubož – Houska, budou umístěny cedule s omezením 

rychlosti 
5. p. Štráchalovou o kabelech telefonické sítě (po odstranění sloupů veřejného osvětlení leží kabely po stromech 

a po plotech), starostka informovala, že společnosti  O2 již byl zaslán dopis   
6. p. Mgr. Wolfem o uplatnění nároku z usnesení 4/2011, kdy obecním zastupitelstvem byla odsouhlasena 

instalace železných profilů přes cestu na Roveň, bylo mu sděleno, že železné profily jsou již zakoupeny a bude 
nyní probíhat jejich umístění. Dále mu bylo sděleno, že se názory občanů z osady Roveň různí a názor na 

opravu cesty by se měl sjednotit. P. Mgr. Wolf dále navrhl, aby se přizval odborník, tento návrh starostka 
přijala.  

7. p. Koubkem o stavu vodoměrů v osadě Blatce a Tubož. Vodoměry budou průběžně vyměněny. Dále p. Koubek 

informoval o nezastižení některých odběratelů vody při odpočtu.   
8. starostkou o rozborech vody – rozbor vody v  Blatcích a v  Tuboži v pořádku, ale odběr ve studni na Rovni a 

Pod Houskou je nevyhovující, proto bude nutné provést opatření (na Rovni obkopat skruž, udělat hydroizolaci, 
zajistit železný poklop, na Housce provést opět desinfekci) 

9. starostkou o změně místních poplatků 
10. místostarostou o lesním hospodářství – byla získána dotace ve výši  Kč 8.000,- za osázení vykáceného lesa; 

dále provedeno p. Huliciusem vysekání trávy na lesních pasekách 



11. místostarostou o opravě obecního rybníka – byla provedena provizorní oprava stavidla a bude konzultace s p. 

Ing. Pitrem z Rybářství v Doksech ohledně opravy a provozu rybníka 
12. místostarostou o uzavření nové pojišťovací smlouvy obce, p. Novák seznámil s jejím obsahem  
13. místostarostou o žádosti p. Malíka o změnu územního plánu v Myší díře, tento bod bude projednán na příštím 

zasedání obecního zastupitelstva, po získání dalších podkladů   
14. starostkou o ÚP – byla poslána žádost o nový grant  
15. starostkou o členství ve svazku Místních samospráv Čech a Moravy 
16. místostarostou o provedené ekologické likvidaci mikrovlnky  
17. p. Wolfovou o návrhu na využítí VPP p. Šálka - Program zvelebení obce 
18. p. Valentou o připravované akci Housnění – hudební a divadelní festival, který proběhne 20. srpna 2011 
19. starostkou o nabídce služeb Sdružení na podporu, rozvoj a zefektivnění činnosti územních samospráv 

(v případě potřeby individuálních dotazů tyto služby využít)  
20. starostkou o schůzce Spolku obcí Máchova kraje  
21. starostkou o fotovýstavě p. Ing. arch. Josefa Plška, která bude doplněna o výstavu dřevořezeb a  bude 

zahájena již v sobotu 2. července 2011 ve 14.00 hod.  
22. místostarostou o kontrolní prohlídce NN a VN v Tuboži -  zastupitelé obce měli připomínky, které jsou již 

odstraněny a kolaudace je dokončena  

23. starostka poděkovala p. Mynaříkovi za pomoc při zvelebování obce 

Zastupitelstvo obce uložilo:   

1. p. Novákovi zajistit vybudování odběrného místa v Blatečkách - termín do  příštího zasedání zastupitelstva obce  
2. p. Novákovi umístit cedule o omezení  rychlosti na obecní komunikaci Tubož – Houska - termín do  příštího 

zasedání zastupitelstva obce 

3. p. Novák zajistit podklady pro jednání s manželi Malíkovými, kteří žádají o změnu územního plánu - termín do  
příštího zasedání zastupitelstva obce 

4. p. Gabrielové napsat dopis o odstoupení ze spolku SMS ČR - termín do  příštího zasedání zastupitelstva obce 
5. p. Gabrielové odpovědět na nabídku Sdružení na podporu, rozvoj a zefektivnění činnosti územních samospráv 

termín do  příštího zasedání zastupitelstva obce 

6. p. Gabrielové vyhotovit směrnice o místních poplatcích - termín do  příštího zasedání zastupitelstva obce 
7. p. Gabrielové vyhotovit dohody o odběru vody z obecních vodovodů - termín do  příštího zasedání 

zastupitelstva obce 
 

Termín příštího zasedání dne 21.7.2011 

 

 

 

 

     Manfred Novák                                                                   Jindřiška Gabrielová Peprná 

  místostarosta obce                                                                        starostka obce  

 

 

Zapsala: Marcela Štráchalová  

 

 

Vyvěšeno dne: 26.6.2011 

Bude sejmuto dne: 18.7.2011 


