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USNESENI č.10/2013
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 10.10.2013
Přítomno: 5 zastupítelů

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. ověřovatele zápisu - sl. Rampouchová, p. Štráchalová - 5 hlasy pro
2. rozšíření programu veřejného zasedání - 5 hlasy pro
3.. rozpočtové opatření Č. 5/2013 - příjmy i výdaje se navyšují o částku 49 600,- Kč (neočekávaný výdaj
služby/voda.volby, přesun mezi §, nalezení rezerv a nevyčerpaných schválených výdajů) - 5 hlasy pro
4. plán inventur pro rok 2013 ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, a prováděcího předpisu
Č. 270/2010 - 5 hlasy pro
5. komisi pro inventuru pro rok 2013 - p.ing. Konopásek - předseda, sl. Rampouchová, p.Novák členové komise - 5 hlasy pro
6. dodatek Č. 1 ke směrnici Č. 2/2010 o vedení účetnictví - 5 hlasy pro
7. přílohu Č. 2 ke směrnici Č. 2/2010 o vedení účetnictví - 5 hlasy pro
8. účetní odpisový plán pro rok 2013 - 5 hlasy pro
9. smlouvu s Českou spořitelnou o krátkodobou pajčku ve výši 500000, Kč na předfinancování dotace oprava komunikace na Horní Housce - 5 hlasy pro
10. žádost p.W. P., p. F. L., p. J. D., o zapůjčení sálu na 19.10.2013 - 5 hlasy pro
11. žádost p. A. P. o prominutí platby za komunální odpad za rok 2012 a 2013 - 5 hlasy pro
12. nabídku p. P.G. o darování pozemku p.č.S22 pod obecní vodárnou v k.ú.Tubož - 5 hlasy pro

Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. nabízenou smlouvu Pozemkového úřadu o bezúplatném převodu ostatní komunikace p.p.č. 1237/2,
k.ú. Tubož - 5 hlasy pro
Byla provedena kontrola usnesení Č. 9/2013.
Zastupitelstvo obce bylo informováno:
1. p. B.K. o dávkovacím zařízení na desinfekci vody ve voclárně na Blatcích
2. účetní p. Wolfovou o rozpočtovém opatření Č. 5/2013, o dodatku Č. 1 ke směrnici Č. 2/2010 o vedení
účetnictví, o příloze Č. 2 ke směrnici vedení účetnictví Č. 2/2010, o plánu inventur na rok 2013,
o účetním odpisovém plánu pro rok 2013
3. starostkou o krátkodobé pajčce od České spořitelny jako předfinancování dotace - oprava komunikace
na Horní Housce
4. místostarostou o obecních lesích - zažádáno o dotaci na sadbu v lese
5. místostarostou o výměně oken v prostorách obecní hospody
6. starostkou a místostarostou o depu u hasičárny, opravené cestě do osady Horní Blatečky, rekonstrukci
lesních cest
7. místostarostou o žádosti p. W.P., p. F. L., p. J.D., o zapůjčení sálu na oslavu dětských narozenin na
19.10.2013
8. místostarostou o volbách - termín a místo konání, počet člena volební komise
9. starostkou o povinnosti údržby zeleně dané obecní vyhláškou Č. 23/2011
10. místostarostou o dokončených stavebních pracích před ubytovnou (dlažba, osvětlení)
11. starostkou o termínu konání sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu - 2.11.2013 od 9-12
hod.
12. starostkou o žádosti p. A. P o prominutí platby za komunální odpad za rok 2012 a 2013
13. starostkou o nabízené smlouvě Pozemkového úřadu o bezúplatném převodu ostatní komunikace p.p.č.
1237/2 k.ú. Tubož
14. starostkou o nabídce p. P.G. darovat p.p.č.522 v osadě Horní Tubož
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15. starostkou o žádosti p. P.G. o připojení k vodovodnímu řádu v Blatcích - vzhledem k dosud
neschválenému limitu čerpání vody ve studni na Blatcích ,projednání žádosti odloženo na příští jednání
zastu pitelstva
16. místostarostou o sponzorském daru p. W.P.

Zastupitelstvo obce uložilo:
1. místostarostovi sdělit souhlasné stanovisko p. W. P., p. F. L., p. J. D. - termín do týdne
2. starostce sdělit souhlasné stanovisko p. A. P. - termín do příštího zasedání zastupitelstva obce
3. starostce sdělit rozhodnutí zastupitelstva p. P.G. - termín do příštího zasedání zastupitelstva obce
4. starostce sdělit nesouhlasné stanovisko Pozemkovému úřadu - termín do příštího zasedání
zastupitelstva obce

Termín příštího zasedání dne 21.11.2013
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Jindřiška p~brielová ~á
starostka obce

Manfred Novák ~
místostarosta obce

Vyvěšeno dne: 11.10.2013
Sejmuto dne:
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