
USNESENÍ č.4/2013
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 18.4.2013

Přítomno: 5 zastupítelf

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. rozšíření programu veřejného zasedání - 5 hlasy pro
2. ověřovatele zápisu - p. Ing. Konopásek, p. Novák - 5 hlasy pro
3. p. B.K. jako oprávněnou osobu pro vodovodní řád Blatce - 5 hlasy pro
4. žádost p. P.G. o stanovisko k zamýšlené stavbě rodinného domu v k.ú. Blatce - 5 hlasy pro
5. zásady č. 1/2013 pro jednorázové úhrady za zřízení věcných práv odpovídající věcným

břemenům do pozemku obce - 5 hlasy pro
6. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu - 5 hlasy pro
7. obecně závaznou vyhlášku Č. 3/2013, kterou se zrušuje Obecně závažná vyhláška Č. 1/2012

obce Blatce o jednorázových úhradách za zřízení věcných práv odpovídající věcným břemenům
do pozemku obce - 5 hlasy pro

8. obecně závaznou vyhlášku Č. 4/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství -
5 hlasy pro

9. obecně závaznou vyhlášku Č. 5/2013 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt -
5 hlasy pro

10. obecně závaznou vyhlášku č- 6/2013 o místním poplatku z ubytovací kapacity - 5 hlasy pro
11. výzvu pro zadání veřejné zakázky na realizaci stavby "Oprava místní komunikace u hradu

Houska" - 5 hlasy pro
12. žádost p. J.T. o stanovisko k zamýšleným stavebním úpravám Konrádov čp. 26 - 5 hlasy pro

Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. zaměření a vyhotovení geometrického plánu na veřejnou komunikaci na Zbrázděný vrch - 3

hlasy proti (p. Ing. Konopásek, p. Novák, sl. Rampouchová), 1 hlas pro (p. Gabrielová), 1 se
zdržel hlasování (p. Štráchalová)

2. žádost p. K.W. o instalaci zrcadel na místní komunikaci Blatce - Houska - 5 hlasy proti

Byla provedena kontrola usnesení Č. 3/2013.

Zastupitelstvo obce bylo informováno:
1. starostkou o stavbě" Propojovací vodovodní řad Blatce - Roveň
2. starostkou o geometrickém plánu v k.ú. Tubož
3. starostkou o konání sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu - 11.5.2013 od 9.00 hod.

před budovou obecního úřadu
4. starostkou o žádosti p. P.G. o stanovisko k zamýšlené stavbě rodinného domu v k.ú. Blatce
5. starostkou o obecních závazných vyhláškách a zásadách o jednorázových úhradách za zřízení

věcných břemen
6. starostkou o výzvě pro zadání veřejné zakázky na realizaci stavby "Oprava místní komunikace

u hradu Houska"
7. starostkou o současné situaci ve věci p.V.Č. p. V.H.
8. starostkou na povinnost o udržování zeleně, která je daná obecní vyhláškou Č. 23/2011
9. starostkou o žádosti p. K.W. o instalování zrcadel na místní komunikaci Blatce - Houska
10. starostkou o konání májové oslavy k 10. výročí OS Pšovka, okrašlovací spolek Kokořínska
11. starostkou o zajištění akce" Pálení čarodějnic dne 30.4.2013 "
12. místostarostou o přání p. M. R. - nepřeje si dostávat balíček k životnímu výročí
13. místostarostou o rekonstrukci veřejného osvětlení v obci
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14. místostarostou O výměně oken v budově kanceláře obecního úřadu a také v obecní hospodě
15. starostkou o článku o p. V.M.v novinách 5+2
16. starostkou o žádosti p. J.T. o stanovisko k zamýšleným stavebním úpravám Konrádov čp. 26

Zastupitelstvo obce uložilo:

1. starostce zveřejnit na úředních deskách výše schválené vyhlášky a zásady - termín do
30.4.2013

2. starostce sdělit souhlasné stanovisko p. P.G. - termín do příštího zasedání zastupitelstva obce
3. starostce sdělit souhlasné stanovisko p. J.T. - termín do příštího zasedání zastupitelstva obce

Místostarosta poděkoval za úpravu travního porostu p. L.R. a za sběr odpadků p. l.V.

Termín příštího

Manfred Novák
místostarosta obce

Jindřiška ~t.:fp~1
sta~~stka obce

Zapsala: Marcela Štráchalová

Vyvěšeno dne: 2;\.4, 2..0 A3
Sejmuto dne:
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