USNESENÍ Č.10/2010
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 15.11.2010
Přítomno: 5 zastupitelů
Zastupitelstvo obce schválilo :
1. Rozšíření programu veřejného zasedání v počtu 5 hlasů pro
2. Ověřovateli zápisu pana Konopáska a pana Nováka v počtu 5 hlasů pro
3. Zvolení jednoho místostarosty v počtu 3 hlasy pro, 2 se zdrţeli hlasování (p. Ing. M.
Konopásek, sl. G. Rampouchová)
4. Veřejný způsob volby starosty, místostarosty, předsedů a členů kontrolního a
finančního výboru.
5. Starostkou p. Jindřišku Gabrielovou Peprnou na návrh p. M. Nováka - 3 hlasy pro, 2
se zdrţeli hlasování (p. Ing. M. Konopásek, sl. G. Rampouchová)
6. Místostarostou pana Manfreda Nováka - zastupitelé na návrh p. Ing. M. Konopáska
volili místostarostkou sl. Gabrielu Rampouchovou – 2 hlasy pro, 3 se zdrţeli hlasování
(p. J. Gabrielová Peprná, p. M. Novák, p. M. Štráchalová), dále volili místostarostou
p. Manfreda Nováka na návrh p. M. Štráchalové – 3 hlasy pro, 2 se zdrţeli hlasování
(p. Ing. M. Konopásek, sl. G. Rampouchová),
7. Zvolení tři členů (včetně předsedy) finančního, kontrolního a kulturního výboru
v počtu 5 hlasů pro
8. Předsedou kontrolního výboru p. Ing. Miroslava Konopáska – 5 hlasů pro
9. Členy kontrolního výboru p. L. Rampoucha a p. B. Koubka – 5 hlasů pro
10. Předsedkyni finančního výboru p. Marcelu Štráchalovou – 5 hlasů pro
11. Členy finančního výboru p. E. Studničkovou a p. Ing. J. Brodského – 5 hlasů pro
12. Předsedkyni kulturního výboru sl. Gabrielu Rampouchovou – 5 hlasů pro
13. Členkou kulturního výboru p. B. Rampouchovou – 5 hlasů pro, další člen bude zvolen
dodatečně
14. Odměny pro neuvolněné zastupitele dle platného předpisu 37/2003 Sb., ve znění
pozdějších předpisů 3 hlasy pro, 2 hlasy proti (p. Ing. Konopásek, sl. Rampouchová)
Pracovní program zasedání:
15. Bezplatný převod p.p.č. 1267 v kat. úz. Tuboţ a p.p.č. 1006 v kat. úz. Blatce pro
Krajskou správu silnic Libereckého kraje 5 hlasy pro
16. Prodej p.p.č. 753/13 o výměře 27 m2 v k.ú. Blatce p. Slánskému v ceně 40,- Kč/m2 v počtu 5
hlasů pro

17. Nákup tlakové nádrţe na vodu pro osadu Roveň – 5 hlasů pro
18. Zřízení lampy před autobusovou zastávkou v obci Blatce, kde nyní probíhá pokládka
kabelů veřejného osvětlení – 5 hlasů pro
19. Nákup balíčků na Mikulášskou besídku pro děti do 15 let ve výši 250,- Kč/balíček a
částku na pohoštění ve výši 1.500,- Kč – 5 hlasů pro
20. Výši vstupného na Mikulášskou zábavu 80,- Kč – 5 hlasů pro
21. Výši platu pro p. Koubka za údrţbu osvětlení a vody – 5 hlasů pro
22. Výši platu pro sl. Koubkovou za úklid kanceláře obecního úřadu – 5 hlasů pro
23. Zaměření bodů pro vyřešení sporu p. Lapky a pí. Šandové ohledně přístupové cesty č.
32 kat. území Tuboţ - v počtu 5 hlasů pro

Zastupitelstvo obce bylo informáno :
1. Pí. Laštovkou o výsledku voleb
2. O důvodech rezignace zvoleného pana Koubka
3. Pí Laštovkovou o převzetí osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva obce
Blatce a dále o sloţení slibu
4. Pí. Gabrielovou Peprnou o ţádosti p. Zuzany Rampouchové. Ţádá za uloţení obecního
dřeva na jejím pozemku 100 Kč/měsíc - není písemná smlouva, není tedy právní poklad
pro vyřízení
5. Pí. Gabrielovou Peprnou o nabídce heraldické kanceláře Dauphin – zdarma návrhy na
znak a prapor obce, tato nabídka bude řešena při příštím zasedání zastupitelstva
6. P. Novákem o nevyhovující radlici na sníh a případném jejím prodeji
7. Pí. Gabrielovou Peprnou o kolaudaci ČOV 23.11.2010 v 9.00 hod.
8. Pí. Gabrielovou Peprnou o vydání exekučního příkazu na p. Ţeţulku
9. Pí. Gabrielovou o závěrečné prohlídce NN v Tuboţi dne 25.11.2010 v 9.00 hod.
10. Pí. Laštovkovou o provedení inventarizace majetku obce k 31.10.2010, inventarizační
komise byla ve sloţení pí. Laštovková, pí. Gabrielová Peprná, p. Novák
11. Pí. Gabrielovou Peprnou o věci ÚP Blatce – v následujících 14 dnech bude vyvoláno
Krajským úřadem Libereckého kraje opětovné jednání spojené s místním šetřením
v dotčených lokalitách, na základě čeho následně KÚ LK rozhodne o pokračování
procesu, poté bude návrh ÚP upraven a připraven pro veřejné projednání, poté bude
proces vyhodnocen a návrh ÚP Blatce předán zastupitelstvu obce k odsouhlasení
12. Pí. Studničkovou o chybějící informační tabuli v obci Blatečky
13. Pí. Blankou Rampouchovou o nevyvěšení státní vlajky dne 28.10.2010
14. P. Ing. Wolfem o podmínkách pronájmu sálu – provést kalkulaci nákladů na pronájem
Zastupitelstvo obce uložilo :
1. Kontrolnímu výboru zjistit, zda bude třeba zřídit věcné břemeno pro pokládku VO na
cestě na Roveň – termín do příštího zasedání zastupitelstva obce
2. P. Mynaříkovi zajistit rozvoz štěrku
3. Sl. Rampouchové připravit na 4.12.2010 od 14.00 hod. Mikulášskou besídku pro děti
a od 20.00 večerní zábavu pro dospělé a to včetně pozvánek, plakátů, balíčků pro děti
4. Pí Gabrielové Peprné, aby se zúčastnila kolaudace ČOV
5. P. Ing. Konopáskovi, aby se zúčastnil závěrečné kontrolní prohlídky NN v Tuboţi
6. P. Novákovi zajistit skříně petlicemi – termín do 21.11.2010
7. P. Novákovi zajisti vyvěšení státní vlajky při státních svátcích
8. P. Novákovi zakoupení a umístění informační tabule v obci Blatečky.
9. Sl. Rampouchové zajišťování webových stránek
Termín příštího zasedání dne 16. prosince 2010

Manfred Novák
místostarosta obce

Zapsala: Marcela Štráchalová

Jindřiška Gabrielová Peprná
starostka obce

