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USNESENÍ  č. 8/2022 
z veřejného  zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 10.11.2022 

 
Přítomno: 5 zastupitelů – pí Rampouchová, pí Štráchalová, p. Rozínek, p. Šrenk, p. Kašpar 
 

Zastupitelstvo obce schválilo:  

1. rozšíření programu zasedání zastupitelstva – 5 hlasy 
2. program zasedání zastupitelstva – 5 hlasy 
3. ověřovatele zápisu – p. Kašpar, p. Šrenk - 5 hlasy  
4. zakoupení nákupu dvou mobilních telefonů pro činnost starostky a místostarostky – 5 hlasy 
5. zakoupení počítačové sestavy pro činnost volební komise a výborů zastupitelstva – 5 hlasy  
6. odložení projednání změny rozsahu zaměření a úpravy původní cenové nabídky zastávky BUS na Horní Housce do příštího 

zasedání zastupitelstva – 5 hlasy  
7. odměny členům výborů zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn člen zastupitelstev územně 

samosprávných celků, ve výši Kč 500,- sazbou za jedno zasedání výboru zastupitelstva obce, od dnešního zasedání        
– 5 hlasy  

8. od 1.12.2022 zvýšení ceny za ubytování v obecní ubytovně – 500,- Kč/osobu v případě ubytování 1 či 2 osob,              
400,- Kč/osobu v případě ubytování 3 a více osob, – 5 hlasy   

9. vyhotovení nové informační tabule pro účely ubytování s aktuálními kontakty – 5 hlasy 
10. od 1.12.2022 prodejní cenu měkkého dřeva při těžbě obcí  700,- Kč/m3 pro občany s trvalým pobytem – 5 hlasy  
11. od 1.12.2022 prodejní cenu tvrdého dřeva při těžbě obcí  1000,- Kč/m3 pro občany s trvalým pobytem – 5 hlasy 
12. zakoupení posypového materiálu pro zimní údržbu silnic – 5 hlasy  
13. úpravu nočního osvětlení  – vypínání v rozmezí od 23.00 – 5.00 hodin – 5 hlasy  
14. po projednání rozpočtové opatření č. 4 – přesun volných prostředků ve výdajích z § 3631 (VO) a § 3745 na -2321 ČOV 

(rozbory vody), § 3399 (kultura), §  3722 (odpady) a § 6171 místní správa– 5 hlasy 
15. vypracování návrhu rozpočtu pro rok 2023 jako přebytkový – 5 hlasy  
16. vyhlášení záměru prodeje p.p.č. 641/5, 641/8, 996/9 a 996/10 k.ú. Houska – 5 hlasy  
17. vznik pracovněprávního vztahu mezi obcí a panem Rozínkem  – 5 hlasy 
18. projednání kontrolním výborem žádost pí M.G. a p. P.G. o vydání stanoviska k zamýšlenému odstranění náletových dřevin 

na pozemcích 200/1, 200/2, 200/5,201 a 1244/1 k.ú. Tubož – 5 hlasy 
19. Oznámení o zahájení řízení MěÚ Česká Lípa – povolení k odběru podzemních vod z vodního díla vrtané studny hloubky 40 

m na p.p.č. 952/2 k.ú. Tubož – pí I.T. a p. P.V. s doporučením kontroly stavu vod v okolních studnách před a po vrtání 
studny – 5 hlasy  

20. projednání kontrolním výborem žádost p. V.K.. o povolení kácení dřevin rostoucích na p.p.č. 314/1 k.ú. Tubož – 5 hlasy 
21. po projednání návrh rozpočtu DSO EKOD na rok 2023 a rozpočtového opatření č. 1/2022 – 5 hlasy  

 

Zastupitelstvo obce neschválilo:  

1. po projednání žádost pí H.Č. o opravu můstku v Konrádově - 5 hlasy  

 

Zastupitelstvo obce uložilo:    
1. starostce zajistit nákup dvou mobilních telefonů - termín do příštího zasedání zastupitelstva obce 
2. starostce zajistit nákup počítačové sestavy - termín do příštího zasedání zastupitelstva obce 
3. starostce odpovědět na žádost pí H.Č.  - termín do příštího zasedání zastupitelstva obce 
4. místostarostce zajistit výrobu informační tabule - termín do příštího zasedání zastupitelstva obce 
5. starostce zajistit zakoupení posypového materiálu – termín do příštího zasedání zastupitelstva obce 
6. starostce odpovědět MěÚ Česká Lípa – termín do příštího zasedání zastupitelstva obce 

 
Dne 26.11.2022 u budovy obecního úřadu  od 16 hodin proběhne akce „Rozsvícení adventního stromu“. 
 
Dne 10.12.2022 od 15.00 se bude konat Mikulášská nadílka na sále obecního úřadu. 

 
Termín příštího zasedání dne 15.12.2022 
 

 
 

 
 
                          Marcela Štráchalová                                                                              Gabriela Rampouchová 
                           místostarosta obce                                                                                     starostka obce  
 

 
Zápis z jednání provedla: Marcela Štráchalová  
 
Vyvěšeno dne: 17.11.2022 
Sejmuto dne:  
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