USNESENÍ č.5/2012
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 19.7.2012
Přítomno: 5 zastupítelů

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. rozšíření programu veřejného zasedání - 5 hlasy pro
2. ověřovatele zápisu - sl. Rampouchová, pí Štráchalová - 5 hlasy pro
3. revokaci usnesení Č. 4/2012 bodu 13 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce ze dne 7.6.2012, kdy
zastupitelstvo obce schválilo konání Anenské zábavy dne 28.7.2012 (změna na 21.7.2012) - 5 hlasu pro
4. záměr vyhlášení prodeje p.p.č. 1438/1 a 723/15 v k.ú. Blatce - 5 hlasy pro
5. žádost p. Rožďalovského o vybudování garážového stání na p.p.č. 567/2 k.ú. Houska - 5 hlasy pro
6. pronájem ubytovacího zařízení p. Ing. Valentovi na dobu určitou od 1.7.2012 do 30.9.2012 - 5 hlasy pro
7. propojení vodovodu Blatce - Roveň a dále nabídku firmy DlPRO, spol. s LO., na projekt na propojení vodovodu
Blatce - Roveň- 5 hlasy pro
8. odvodnění ostatní komunikace v osadě Horní Houska - p.p.č. 1008 k.ú. Houska- 5 hlasy pro
9. nabídku p. M. Mynaříka na odvodnění komunikace v osadě Horní Houska - 4 hlasy pro (p. In. Konopásek,
p. Novák, sl. Rampouchová, pí Štráchalová), 1 se zdržel hlasování (pí Gabrielová)
10. na 25. srpna 2012 akci Housnění a prodloužení nočního klidu do 01.00 hodiny - 5 hlasy pro
11. rozpočtové opatření Č. 3 - přesun částky 250 000,- Kč ve výdajích z § 6171 (správa) na § 2310 (pitná voda) ve
výši 225 000,- Kč a na § 2212 (komunikace) ve výši 25 000,- Kč. Celkový objem rozpočtu se nemění. - 5 hlasy
pro
12. úpravu zázemí před ubytovacím zařízením v obecní budově - 5 hlasy pro
13. inventarizační komisi - pí Gabrielovou, p. Ing. Konopáska, sl. Rampouchovou - 5 hlasy pro
14. odměnu pro p. Nováka - 4 hlasy pro (pí Gabrielová, p. Ing. Konopásek, sl. Rampouchová, pí Štráchalová), 1 se
zdržel hlasování (p. Novák)
15. těžbu dřeva v obecním lese (Blatečky, Blatce) - 5 hlasy pro

Byla provedena kontrola usnesení Č. 4/2012.

Zastupitelstvo obce bylo informováno:
1. starostkou o žádosti p. Ing. Valenty o změnu termínu konání Anenské zábavy a to na 21.7.2012
2. starostkou o žádost pí Bc. Pacltové o odkoupení p.p.č. 1438/1 a 723/15 v k.ú. Blatce
3. starostkou o žádosti p. Rožďalovského o vybudování garážového stání na p.p.č. 567/2 k.ú. Houska
4. starostkou o žádosti p. Ing. Hrdličky o obnovení klidového stavu, předáno na MěÚ Doksy k dalšímu řízení
5. místostarostou o dokončení a o provozu ubytovacího zařízení v obecní budově, návrh na pronájem na dobu
určitou - do 30.9.2012
6. starostkou o kvalitě vody na Rovni - voda není pitná do odvolání, o možnosti propojení vodovodu Blatce Roveň, o nabídkách firem na propojení vodovodu
7. starostkou o nutnosti odvodnění komunikace v osadě Horní Houska, dále o nabídkách firem na provedení
odvodnění
8. starostkou o průběhu archivace obecních dokladu
9. starostkou o zápisu částí historických lesu v k.ú. Tubož do katastru nemovitostí
10. starostkou o akci Housnění 25.8.2012
11. pí Wolfovou - účetní o rozpočtovém opatření Č. 3
12. starostkou o přípravě integrované strategie rozvoje území na období 2014 - 2020 - U\G Podralsko -návrhy oprava komunikací v naší obci, rekonstrukce hasičárny v Blatcích, vodovod v Tuboži, oprava a vybudování
ubytovny v obecní budově na Housce, vybudování kanalizace a čističky odpadních vod, rekonstrukce studny na
Horní Houska
•
13. místostarostou o úpravě zázemí před ubytovacím zařízením v obecní budově'
14. místostarostou o provedení soupisu majetku v ubytovacím zařízení
15. místostarostou o lesním hospodářství - těžba dřeva Blatce, Blatečky
1

16. starostkou o práci p. Nováka a navržené odměně
o žádosti MUDr. Klementa provést rozbor vody ze studánky
a p. Mečířem provést rozbor vody ze studánky v Kondrádově
18. pí Sadilovou o zanešení toku Pšovky,
19. pí Bc. Pacltovou o možnosti odvozu fekálií na čističku do Dubé či do Doks

17. pí Studničkovou

v osadě Beškov u ka'pličky

Zastupitelstvo obce uložilo:
1. starostce vyhotovit smlouvu o dílo na odvodnění komunikace pro p. M. Mynaříka - termín do příštího zasedání
zastupitelstva obce
zařídit zápis části historických lesů do katastru nemovitostí - termín do příštího zasedání
zastupitelstva obce
starostce zařídit rozbory vody ze studánky v osadě Beškova v osadě Konrádov - termín do příštího zasedání
zastupitelstva obce
starostce oslovit Povodí Ohře ohledně čištění toku Pšovky - termín do příštího zasedání zastupitelstva obce
místostarostovi zjistit podmínky odvozu fekálií na čističku v Dubé a v Doksech

2. starostce
3.
4.
5.

Starostka poděkovala p. Novákovi za rekonstrukci toalet v obecní budově.

Termín příštího zasedání dne 6.9.2012
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REVOKACE USNESENÍ Č~4/2012
, ,
Z VEREJNEHO ZASEDANI ZAS UP TELSTVA
OBC BLATCE DNE .s.a 12
",

Zastupitelstvo obce Blatce dne 7.6.2012 přijalo unesení Č. 4/2012 na návrh starostky p. Jindřišky
Gabrielové Peprné na revokaci usnesení Č. 3/2012 ze dne 7.6.2012 bodu 13, kdy zastupitelstvo obce
schválilo v počtu 5 hlasu konání Anenské zábavy dne 28.7.2012. Revokace schválena 5 hlasy pro.
Důvodem revokace je technické zabezpečení Anenské zábavy.

Zastupitelstvo obce Blatce revokovalo usnesení
Blatce dne 7.6.2012 bod 13 .
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