USNESENÍ Č. 11/2010
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 16.12.2010

Přítomno: 5 zastupitelů

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozšíření programu veřejného zasedání v počtu 5 hlasů
2. Ověřovateli zápisu slečnu Gabrielu Rampouchovou a paní Jindřišku Gabrielovou v počtu 5 hlasů
pro
3. Geometrické zaměření komunikace p.p.č. 1265 v kat. území Tubož (cesta na Tubož) – 5 hlasů
pro
4. Členku kulturního výboru paní Kateřinu Wolfovou – 5 hlasů pro
5. Členy likvidační komise – p. Ing. Miroslava Konopáska, sl. Gabrielu Rampouchovou a p. Marcelu
Štráchalovou 5 hlasy pro
6. Nákup 7 infrazářičů do kanceláře obecního úřadu – 5 hlasů pro
7. rozpočtové změny č. 5 (viz.příloha)– provedena úprava rozpočtu dle skutečného čerpání a dle
přijatých a čerpaných dotací, příjmy navýšeny o 475.159,-Kč, výdaje o 370.028,-Kč, rozdíl
105.131,-Kč byl převeden na položky 8115. Zastupitelé byli taktéž informování o plnění
rozpočtu roku 2010.
Dále zastupitelstvo obce pověřilo paní starostku ke schválení posledních rozpočtových změn
roku 2010 k 31. 12. 2010 dle skutečného plnění s tím, že zastupitelstvo bude o těchto
rozpočtových změnách informováno na 1. zasedání roku 2011
8. 5 hlasy pro návrh rozpočtu pro rok 2011 - byl projednán, upraven a schválen v paragrafech
(viz.přílohy) jako schodkový s tím, že vybudování VO Blatce bude kryto dotací (zálohou)
získanou v roce 2010 - položka 8115 a splátky úvěrů v celkové výši 48.730,-Kč (položka
8115) budou kryty přebytkem hospodaření minulých let (položka 8124)
Příjmy 1.800.000Kč, výdaje 2.250.000Kč, rozdíl -450.000Kč = dotace VO Blatce získaná
v 2010, realizace 2011.
9. Byl projednán, upraven a schválen rozpočtový výhled do roku 2013 (viz.příloha)
10. Po projednání rozpočtový výhled do roku 2013
11. Návrh paní účetní p. Kateřiny Wolfové na možnost zhodnocení volných finančních prostředků
obce tak, aby byly k dispozici dle potřeby a byly úročeny nejlepší možnou sazbou – 5 hlasů pro
12. Nabídku heraldické kanceláře Dauphin na zhotovení návrhů na znak a prapor obce – 5 hlasů
pro
13. Směrnici č. 2/2010 – směrnice o účetnictví – 5 hlasů pro
14. Směrnici č. 3/2010 – směrnici, kterou se stanovují postupy a odpovědnosti k vedení pokladny
obce Blatce – 5 hlasů pro
15. Směrnici č. 4/2010 – směrnice o oběhu účetních dokladů vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS 701 –
5 hlasů pro

16. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu – 5 hlasů pro
17. Zvýšení místního poplatku za komunální odpad – za občana trvale bydlící o Kč 50,- a to na Kč
300,- a za rekreační objekt o Kč 150,- a to na Kč 650,-, dále zastupitelstvo v této věci schválilo
datum splatnosti tohoto poplatku a to do 30.4.2011 – 5 hlasů pro
18. Výplatní období od 15.11.2010
19. Odměnu p. Bohumilu Koubkovi ve výši Kč 1 000,- za práci při opravách studny pro osadu
Roveň – 5 hlasů pro
20. Odměnu p. Františku Holubovi ve výši Kč 2 000,- za posyp komunikace Pod Houskou – 5 hlasů
pro
21. Dar p. Kateřině Wolfové ve výši Kč 1 500,- za vzorné vedení účetnictví (pochvala z kraje) – 5
hlasů pro
22. Pronájem sálu na cvičení – 5 hlasů pro
23. Zaplacení k 15.3.2011 poplatku za dopravní obslužnost v r. 2011 – 5 hlasů pro
24. Nákup sedáků na židle na sál – 5 hlasů pro

Zastupitelstvo obce bylo informováno:
1. Starostkou o dořešení sporu p. Lapky a p. Šandové ohledně přístupové cesty č. 32 kat. území
Blatce. Po geometrické stránce v pořádku.
2. P. Novákem o odprodeji radlice na sníh panu Gardavskému
3. Starostkou o kolaudaci ČOV, která proběhla dne 23.11.2010 – kolaudace není, nyní je opět
rozbité dmychadlo, na jaře bude provedena oprava dodavatelskou firmou, vzhledem k těmto
skutečnostem vznikl problém s dotací – je podána žádost o posunutí termínu do konce roku
2011
4. Starostkou o věci ÚP Blatce – nebude ukončeno řízení, čeká se na vyjádření krajského úřadu
5. P. Novák o informační tabuli v osadě Blatečky – hotova částečně, domluvil umístění na
pozemku p. Smolíka, který s tím souhlasil
6. P. Konopáskem o zjištění nutnosti zřízení věcného břemene pro pokládku VO na cestě na
Roveň - bude zjištěno po odtání sněhu
7. P. Konopáskem o závěrečné kontrolní prohlídce NN v Tuboži – zástupce ze stavby nedorazil,
kolaudace odložena
8. starostkou o výpovědi pronájmu obecní hospody k 31.1.2011 sl. Petry Wasylivové, dále žádá
o nezaplacení nájmu za leden 2011. V tomto měsíci bude prováděno vyklizení a úklid
pronajatých prostor.
9. P. Mgr. Wolfem o nepříznivém stavu komunikace do osady Roveň, přednesl žádost o její
rekonstrukci. Obecním zastupitelstvem bylo doporučeno vyčkání na odtání sněhu a dále na
zjištění stavu ostatních obecních komunikací po dokončení pokládky kabelů NN.
10. starostkou o dotaci ve výši Kč 5 400,- za přípravu podkladů pro sčítání lidí a domů v roce 2011

11. starostkou o technickém stavu studny na Rovni - oprava studny byla dokončena
12. starostkou o zimním úklidu osady Horní Houska – bude provádět pan Dvorský z Kruhu, bude
sepsána smlouva od 8.12.2010
13. starostkou o ustavující schůzi Spolku obcí Máchova kraje
14. starostkou o zřízení podpisových vzorů v bance, na poště, na katastrálním úřadě. Na Dolní
Housce má obecní úřad nově zřízenou poštovní schránku
15. starostkou o dodání materiálů k rekonstrukci NN – kabelizace v osadě Houska
16. starostkou o výsledku jednání ze dne 10.12.2010 o účelové komunikaci p.p.č. 998/1 v kat.
území Houska
17. starostkou o vydání evidenčního čísla 16 po kolaudaci rekreačního objektu – p. Macák na
Rovni
18. starostkou o žádosti p. Laštovkové, zda by bylo možno využívat sál na cvičení pro muže i ženy
19. starostkou o doručené smlouvě o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého
kraje pro rok 2011 (č. OLP/3036/2010)
20. Pí Kateřinou Wolfovou o řídící finanční kontrole před uzavřením hospodářských smluv

Zastupitelstvo obce uložilo:
1. starostce zajistit geometrické zaměření komunikace p.p.č. 1265 v kat. území Tubož
2. P. Novákovi zajištění kupní smlouvy s panem Gardavským na odkup radlice na sníh
3. P. Ing. Konopáskovi po odtání sněhu zjištění, zda bude třeba zřídit věcné břemeno pro pokládku
VO na cestě na Roveň
4. Starostce vypsání výběrového řízení na pronájem obecní hospody, zajištění vyvěšení na stránky
obce a na úřední desku
5. P. Štráchalové vyvěsit na informační tabule výběrové řízení na pronájem obecní hospody
6. Starostce přešetření podkladů na smlouvě o rekonstrukci NN v osadě Houska
7. Starostce odeslání odpovědi na návrh znaku a praporu obce

Termín příštího zasedání dne 20.1.2011

Manfred Novák
místostarosta obce

Zapsala: Marcela Štráchalová

Jindřiška Gabrielová Peprná
starostka obce

