USNESENÍ č.4/2012
.-

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 7.6.2012
Přítomno: 5 zastupitelů

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. rozšíření programu veřejného zasedání - 5 hlasy pro
2. ověřovatele zápisu - p. Novák, p. Ing. Konopásek - 5 hlasy pro
3. smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene a dalo souhlas s výměnou vrchního vedení NN v k.ú. Houska - 5
hlasy pro
4. výměnu obecního veřejného osvětlení na Horní a Dolní Housce - 5 hlasy pro
5. nákup nového počítače - 5 hlasy pro
6. opravu opěrné zdi na Beranově odbornou firmou - 5 hlasy pro
7. navrhnout p. Ing. Valentovi provozovat pronájem ubytovny od 1.7.2012 - 5 hlasy pro
8. vybudování nové vodovodní přípOjky za stávající - p. Nováková z Blatců a dále schválilo zaplacení 112 náktadů
na zřízení nové šachty - p. Bartoš z Blatcll - 5 hlasy pro
9. rozpočtové opatření Č. 2 - byl navýšen rozpočet 054463 Kč (přijmy a výdaje byly navýšeny ve stejné výší, ve
výdajích dochází k přesunu mezi paragrafy) 5 hlasy pro
10. doplněný spisový a skartační řád obce - 5 hlasy pro
11. přřspěvek na rekonstrukci kostela ve výši 6000 Kč - 3 hlasy pro (p. Gabrielové, sl. Rarnpouchová, p.
Stráchalováj Z hlasy proti (p. Ing. Konopásek, p. Novák)
12. odměnu pro p. Wolfovou a p. Štráchalovou - 4 hlasy pro (p. Gabrielová, p. Ing. Konopásek, p. Novák, sl.
Rampouchová), 1 se zdržel hlasování (p. Štráchalová)
13. konání Anenské zábavy 28.7.2012 - 5 hlasy pro
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Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. poskytnutí příspěvku na školu v přírodě - 4 hlasy proti (p. Gabrielové, p. Ing. konooásek, p. Novák, sl.
Rampouchová), 1 se zdržel hlasování (p. Štráchalová)
Byla provedena kontrola usnesení Č. 3/2012.

Zastupitelstvo obce bylo informováno:
1. starostkou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas s výměnou vrchního vedení NN v k.ú.
Houska
2. starostkou o získání jednorázové částky 55600 Kč za věcné břemeno - položení kabelů NN do země v k.ú.
Houska (schválení obecně závazné vyhlášky Č. 1/2012)
3. starostkou o výměně obecního veřejného osvětlení na Horní a Dolní Housce
4. místostarostou o proběhlé státní kontrole ze ŽP
5. místostarostou o výběru poplatků za komunální odpad
6. místostarostou o úpravě terénu a o nutnosti opravit opěrnou zeď na Beranově u obecní studny
7. místostarostou o dokončení místnosti pro ubytování v budově obecního úřadu
8. starostkou o výměně vodorněrů v Tuboži a na Rovní, o stavu šachet vodov. řádu v obci
9. p. Studničkovou o plošném očkování psů
10. starostkou o přednášce p. Pavla Vabrouška - O hvězdných tělesech nad Chile
11. místostarostou o instalaci nového el. zařízení na Tuboži a na Housce
12. starostkou o kolaudacích novostaveb v Blatcích
13. starostkou o poskytnutí příspěvku na školku v přírodě
14. p, Wolfovou - účetní o rozpočtovém opatření Č. 2 a seznámila s plněním rozpočtu pro rok 2012 - hospodaření
obce je vyrovnané, rozpočet je plněn dle schválení
15. starostkou archivní a spisové službě
16. starostkou o práci p. Wolfové a p. Štráchalové, navrhla odměnu
17. místostarostou o žádosti o dotaci na výsadbu lesa
18. starostkou o Anenské zábavě, která se bude konat 28.7.2012
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Zastupitelstvo obce uložilo:
1. místostarostovi oslovit odbornou firmu, ohledně opravy opěrné zdi na Beranově
2. 51. Rampouchové přípravy na akci Anenská zábava - termín do příštího zasedání zastupitelstva obce

Starostka poděkovala p. Měčířovi za asistenci při sběru velkoobjemového odpadu, p. Studničkové za
asistenci při očkování psů a dále poděkovala p. Vabrouškovi za pořádání přednášky.

Termín příštího zasedání dne 19.7.2012
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