
USNESENÍ č.9/2013
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 29.8.2013

Přítomno: 5 zastupitelů

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. rozšíření programu veřejného zasedání - 5 hlasy pro
2. ověřovatele zápisu - p. Ing. Konopásek, p. Novák - 5 hlasy pro
3. rozpočtové opatření Č. 4/2013 - dojde k úpravě přGm5 (navýšení - dotace prodloužení vodovodu

Blatce - Roveň, snížení - vratka nevyčerpané dotace volby prezidenta) a výdaj5 (nalezení rezerv pro
předfinancování investičních dotačníth akcí), zapojení přebytku hospodaření z let minulých +
krátkodobá půjčka- 5 hlasy pro

4. krátkodobou půjčku ve výši 500 000, Kč na předfinancování dotace - oprava komunikace na Horní
Housce - 5 hlasy pro

5. žádost p, P.V. o prodloužení nájemní smlouvy na část hasičské zbrojnice v Blatcích o 1 rok - 5 hlasy
pro

6. zakoupení dávkovacího zařízení na desinfekci vody pro vodovod Blatce - 5 hlasy pro
7. termín Mikulášské nadílky pro děti a večerní zábavy - 7.12.2013 - 5 hlasy pro

Zastupitelstvo obce neschválilo:
. 1. žádost p. L.H. o dar na babybox - 5 hlasy pro

Byla provedena kontrola usnesení Č. 6/2013 a 7/2013.

Zastupitelstvo obce bylo informováno:
1. účetní p. Wolfovou o rozpočtovém opatření Č. 4/2013 + starostkou o krátkodobé půjčce jako

předfinancování dotace - oprava komunikace na Horní Housce
2. starostkou o žádosti p. P.V. o prodloužení nájemní smlouvy na část hasičské zbrojnice v Blatcích
3. starostkou o žádosti p. L.H. o dar na babybox
4. místostarostou o zabezpečení obecního úřadu firmou HENIG - security servis, s.r.o. - po dokončené

výměně oken, bude zabezpečení celého přízemí
5. místostarostou o dokončení rekonstrukce studny na Beranově
6. místostarostou o stavebních pracech před ubytovnou ( dlažba)
7. místostarostou o platbách vodného a komunálního odpadu za minulá období - nezaplacené místní

poplatky za komunální odpad jsou ve výši 26 325,- Kč
8. starostkou o vodovodu Blatce - Roveň ( nutnost dávkovacího zařízení na desinfekci vody, čerpadlo

z Rovně je prozatímně umístěno v nepoužívané studni na Housce)
9. místostarostou o rekonstrukci studny na Housce - Beranově - zprovozněna do 15.8.2013
10. starostkou o dopisu p. KJ. o opravě místní komunikace na Horní Housce
11. starostkou o žádosti ČEZ - nabídka odprodeje stavby technického vybavení v Tuboži
12. starostkou o připravované akci - Mikulášská nadílka a zábava
13. místostarostou o pořízení znaku obce - pro nedostatek financí odloženo na příští rok
14. starostkou o nevyhovujícím telefonním vedení na Blatcích - nyní provizorní řešení - ukotvení v louce
15. starostkou o sběru komunálního odpadu o prázdninách
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Zastupitelstvo obce uložilo:

1. starostce sdělit souhlasné stanovisko p. P.V. - termín do příštího zasedání zastupitelstva obce
2. starostce zajistit objednávku dávkovacího zařízení pro Blatce - termín do příštího zasedání

zastupitelstva obce
3. předsedkyni kulturní komise zajistit hudební skupinu na Mikulášskou zábavu - termín do příštího

zasedání zastupitelstva obce
4. starostce odpovědět na dopis p. KJ.- termín do příštího zasedání zastupitelstva obce
5. starostce sdělit nesouhlasné stanovisko p. L.H. - termín do příštího zasedání zastupitelstva obce
6. starostce odpovědět na žádosti firmy ČEZ - termín do příštího zasedání zastupitelstva obce
7. starostce vyzvat neplatiče komunálního odpadu k zaplacení - termín do příštího zasedání

zastupitelstva obce

Upozorňujeme občany obce, že termín opravy komunikace na Horní Housce je od 1.9.2013 do
15.10.2013.

Termín příštího zasedání dne 10.10.2013

\h' / J
Jindřiška qiirelová P~á

st~Z~tka obce
Manfred Novák \ \

místostarosta obce \w
Zápis z jednání provedla: Marcela Štráchalová

Vyvěšeno dne: 1.9.2013
Sejmuto dne:
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