
USNESENÍ č. 11/2011
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 29.12.2011

Přítomno: 5 zastupitelů

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. rozšíření programu veřejného zasedání v počtu 5 hlasů pro
2. ověřovatele zápisu - p. Novák, sl. Rampouchová v počtu 5 hlasu pro
3. po projednání účetní odpisový plán pro rok 2012 - 5 hlasy pro
4. po projednaní a úpravě návrh rozpočtu pro rok 2012 . Rozpočet na rok 2012 je schválen v § a jako vyrovnaný

( příjmy 2,100.000,- Kč / výdaje 2,100.000,- Kč ), rozpis rozpočtu na položky byl proveden neprodleně - 5
hlasy pro

5. po projednání návrh rozpočtové změny Č. 4/2011- 5 hlasy pro
6. po projednání návrh rozpočtového výhledu do roku 2014 - 5 hlasy pro
7. stavební úpravy na obecní budově: WC vI NP - náklady cca 25 tis. Kč, místnost vedle nové telefonní

ústředna - náklady cca 56 tis. Kč, nový vchod do kuchyně v restauraci - náklady cca 7 tis. Kč - 5 hlasy pro
8. po projednání směrnici č. 8/2011 o časovém rozlišení - 5 hlasy pro .'
9. dodatek Č. 1 k pravidlům pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva a zaměstnancům obce - 5

hlasů pro

Byla provedena kontrola usnesení č. 10/2011.

Zastupitelstvo obce bylo informováno:

1. místostarostou o plánovaných stavebních úpravách v budově obecního úřadu v roce 2012 a to :
- rekonstrukce WC v í NP,
- dokončení místnosti v zadním traktu budovy vedle nové telefonní ústředny,
- vybudovat nový vchod do kuchyně v restauraci.

2. starostkou o telefonním a novém internetovém připojení v obci Blatce se společností 02 a o pronájmu
místnosti pro novou telefonní ústřednu

3. starostkou o čističce odpadních vod v budově Obecního úřadu Blatce - kolaudace již proběhla, bylo požádáno o
závěrečné vyúčtování dotace

4. starostkou o stavu žádosti o grant na SZIF, na opravu fasády a výměnu oken v obecní budově
5. starostkou o veřejně prospěšných pracích a veřejné službě
6. starostkou o osazení dopravních značek na komunikaci Dolní Houska - Blatce a Dolní Houska - Horní Houska

v zimním období
7. starostkou o podané žádosti o prominutí odvodu a penále za nedoložené čerpání dotace na volby PS ČR v roce

2006
8. starostkou o dodatku Č. 1 k pravidlům pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva a zaměstnancům

obce
9. starostkou o nedodržení splátkového kalendáře sl. Wasyliwové - neplatí

Zastupitelstvo obce na zasedání dne 29.12.2012 neuložilo žádné úkoly.

Termín příštího zasedání dne 2.2.2012
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Jindřiška brielová P1Jrná
star stka obce ď

Zapsala: Marcela Štráchalová

Vyvěšeno dne: l+, 4, ~ on
Sejmuto dne:


