
 

USNESENÍ  Č. 3/2011 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 17.3.2011 

Přítomno: 5 zastupitelů  

Zastupitelstvo obce schválilo:  

1. rozšíření programu veřejného zasedání v počtu 5 hlasů  

2. ověřovateli zápisu p. Nováka a p. Ing. Konopáska v počtu 5 hlasů pro  
3. umístnění nového kontejneru na komunální odpad pro osadu Horní Houska – 5 hlasů pro 

4. poskytování finančního příspěvku na školy a školky v přírodě pro rok 2011 ve výši Kč 500,--/ 1 dítě   
- 5 hlasů pro  

5. směrnici o odměňování v rámci veřejně prospěšných prací – 5 hlasů pro  
6. směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – 5 hlasů pro  

7. směrnici na uzavírání nájemných smluv – 5 hlasů pro  

8. prominutí penále za pozdní platbu komunálního odpadu za rok 2010 novému majiteli po koupi nemovitosti – 
Blatce čp. 4  -  platbu uhradil již nový majitel nemovitosti – 5 hlasů pro  

9.  prominutí penále za pozdní platbu komunálního odpadu za rok 2010 novému majiteli po koupi nemovitosti – 
Konrádov čp. 12  -  platbu uhradil již nový majitel nemovitosti – 5 hlasů pro  

10. odprodání borového dřeva (20 – 30 m3)  p. Gardavskému – 5 hlasů pro 

11. dohodu o provedení práce na duben 2011 s p. Šálkem – 5 hlasů pro  
12. revokaci usnesení č. 7/2009  z veřejného zasedání obce Blatce dne 13.8.2009 bodu 2, kdy zastupitelstvo obce 

schválilo prodej p.p.č. 46/3 k.ú. Tubož – 5 hlasů pro  
13. revokaci usnesení č. 8/2009  z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 10.9.2009 bodu 2, kdy 

zastupitelstvo obce schválilo splátkový kalendář na zaplacení koupě p.p.č. 46/3 k.ú. Tubož – 5 hlasů pro  
14. požádat p. Říhu (Mšeno) o cenovou kalkulaci na  opravu dveří na chodbě Obecního úřadu Blatce – 5 hlasů pro  

 

Byla provedena kontrola usnesení č. 2/2011. 

Zastupitelstvo obce neschválilo: 

1. poskytnutí sponzorského daru Českému svazu včelařů OS, základní organizace Doksy  – 5 hlasů proti 

2. kontejner na papír pro osadu Dolní Houska – 5 hlasů proti   
3. prominutí penále za pozdní platbu komunálního odpadu za rok 2010 p. Balharová, Houska 4 – 5 hlasů proti  

Zastupitelstvo obce bylo informováno: 

1. starostkou o nezaplacení celé částky dle splátkového kalendáře sl. Wasyliwové 

2. starostkou o žádosti o sponzorských dar Českým svazem včelařů  
3. starostkou o VO v osadě Dolní a Horní Houska – zatím nebude realizováno 
4. starostkou o dopravním značení a měřičích rychlosti – až bude nalezen vypsaný vhodný grant, bude požádáno 

o poskytnutí dotace  
5. starostkou o svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který proběhne dne 14.5.2011 od 9 do 12 hod. 

stanoviště bude u budovy Obecního úřadu Blatce 
6. starostkou o stížnosti občanů na nebezpečné jízdy řidičů firmy AVE – projednáno s p. Jeřalovou. Při kolizi je 

nutno si zapamatovat  dobu a oznámit na obecním úřadě.  
7. starostkou o návrhu likvidační komise o  vyřazení starého a nepotřebného majetku  
8. místostarostou o žádosti p. Balharové, Houska 4, o prominutí penále za pozdní platbu za komunální odpad za 

rok 2010 
9. místostarostou o zaplacení poplatku za komunální odpad za rok 2010 novým majitelem, kdy původní majitel 

poplatek za komunální odpad nezaplatil a nemovitost prodal, jedná se o nemovitost Blatce č. 4 , Konrádov č. 
12 

10. místostarostou o lesním hospodářství  
11. místostarostou o žádosti p. Gardavského o odkoupení 20 – 30 m3 borového dřeva  
12. starostkou o sepsání dohody o provedení práce s p. Šálkem  
13. starostkou o zaměstnávání v rámci veřejně prospěšných prací – p. Šálek zaměstnán do konce 09/2011 



14. místostarostou o staré studni Pod Houskou – obnovení odběru vody 
15. místostarostou o revizi nového topení kanceláře obecního úřadu  
16. místostarostou o nezaplacení ani jedné splátky dle splátkového kalendáře, který byl sjednán na koupi p.p.č. 

46/3 k.ú. Tubož o výměře 1919 m2 s p. Šťastným  
17. starostkou o ČOV Pod Houskou – opravena, přibližně za 6 týdnů odebrán první vzorek na rozbor vody pro 

kolaudaci 
18. starostkou o opravě dveří  (dodělání oblouku, výroba chybějícího dílu) na chodbě v budově Obecního úřadu 

Blatce 
19. starostkou o využívání internetu na vlastním notebooku v kanceláři Obecního úřadu Blatce v době úředních 

hodin, 
20. starostkou o umožnění elektronického odeslání formuláře pro sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 

z kanceláře Obecního úřadu Blatce – od 18.00 – 20.00 hod. ve dnech 27.3., 2.4., 3.4., 9.4. a 10.4.2011  
21. starostku o dodatku ke smlouvě o zajišťování počítačových služeb s firmou TROLL Computers Česká Lípa 
22. starostkou o podepsání dohody o odběru vody s p. Ing. Valentou 
23. starostku o připravované přednášce p. RNDr. Jiřího Adamoviče, která proběhne dne 14.5.2011 od 16 – 19.30 

hod.  
24. starostkou o výstavě obrazů p. Ing. arch. Josefa Plška – předpokládaný termín v červnu 2011 
25. starostkou o vydaném souhlasu pro vjezd a setrvání motor. vozidel mimo silnici před budovou Obecního úřad 

Blszvr z CHKO Kokořínsko  
26. starostkou o žádosti p. Roučky z Rovně o úpravu úvozu 
27. starostkou o upozornění p. Wolfové, která byla poučena na skutečnost, že v obecních záležitostech za obec 

jedná starostka, místostarosta nebo pověřená osoba  

Zastupitelstvo obce uložilo:   

1. p. Novákovi domluvit u truhláře opravu dveří v obecní budově – termín do příštího zasedání zastupitelstva obce 

2. kontrolnímu výboru zjistit stav komunikace Blatce – Roveň - termín do  příštího zasedání zastupitelstva obce  
 

 

Termín příštího zasedání dne 21.4.2011 

 

 

 

 

 

     Manfred Novák                                                                   Jindřiška Gabrielová Peprná 

  místostarosta obce                                                                        starostka obce  

 

Zapsala: Marcela Štráchalová  

 

 
 

Vyvěšeno dne: 21.3.2011 

Sejmuto dne:  

 

 


