
 

USNESENÍ  Č. 5/2011 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 19.5.2011 

Přítomno: 5 zastupitelů 

Zastupitelstvo obce schválilo:  

1. rozšíření programu veřejného zasedání v počtu 5 hlasů  

2. ověřovateli zápisu p. Nováka  a sl. Rampouchovou v počtu 5 hlasů pro  
3. provozní řády vodovodu Blatce, Tuboţ, Roveň a provozní řád studny Houska – 5 hlasy pro 

4. členy likvidační komise – sl. Rampouchová, p. Ing. Konopásek, p. Štráchalová – 5 hlasy pro 
5. vyřazení nefunkční mikrovlnné trouby v obecní hospodě – 5 hlasy pro  

Byla provedena kontrola usnesení č. 4/2011. 

Zastupitelstvo obce bylo informováno: 

1. předsedou kontrolního výboru p. Ing. Konopáskem o uţívání p.p.č. 42/2 k.ú. Tuboţ – majitelka p. Ešnerová 

nezastiţena, bude zaslán dopis  

2. starostkou o rozboru vody z ČOV – další odběr v 08/2011, o rozboru vody v  Blatcích a v  Tuboţi – výsledky 
dosud nejsou k dispozici 

3. starostkou o neprovedených rozborech vody v roce 2010, o provozních řádech obecních vodovodů (nebyly v 
pořádku) – pokuta Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje – územní pracoviště v České Lípě ve výši Kč 

3.000,- + termín nápravy stanoven do 30.5.2011 
4. starostkou o ukončení VO Blatce – 26.4.2011 proběhlo kolaudační řízení, ukončeno řízení i ohledně dotace  
5. starostkou o školení v České Lípě - Mimořádné a krizové události  
6. místostarostou o semináři, který pořádala Správa CHKO Kokořínsko – na obecním úřadu uloţen elaborát s 

normativy pro  výstavbu domů na území CHKO Kokořínsko 

7. místostarostou o černých skládkách na Housce – úklid proběhl ve dnech od 2.5. – 11.5.2011 
8. místostarostou o územním plánu 
9. místostarostou o provedených pracích p. Šálkem, na informační tabule bude umístěn list, kam budou moci 

občané napsat návrhy na úklid v obci 
10. místostarostou o proběhlé akci Čarodějnice – poděkování sl. Rampouchové za zhotovení čarodějnice  
11. starostkou o kontrolní prohlídce NN a VN v Tuboţi, které proběhne dne 31.5.2011 – přítomni za obec 

místostarosta i starostka  
12. starostkou o ceně pytlů na odpad (1 pytel na odpad stojí Kč 50,-) 
13. starostkou o úpravě místních poplatků od 1.1.2011 (např. poplatky za místní odpad lze prominout jen 

z důvodu nemoci), bude doplněna obecně závazná vyhláška č. 1/2010 
14. starostkou o stavu financí (podklady dodány od účetní p. Wolfové) – VO v osadě Horní a Dolní Houska nebude 

zatím uskutečněno, z důvodu, ţe cena projektu od firmy Martia byla příliš vysoká (k moţnostem obecních 

financí)  
15. starostkou o změně data zahájení fotovýstavy p. Ing. arch. Josefa Plška, doplněnou o výstavu dřevořezeb 

zapůjčených z knihovny Doksy. Výstava  bude zahájena 2.7.2011 – doba trvání 14 dnů. 
16. starostkou o instalování  informační tabule v rámci projektu „ S Máchou za Máchou po Máchově kraji“  
17. starostkou o exekuci p. Ţeţulky  
18. starostkou o zřízení odběrného místa v osadě Blatečky – byl vydán souhlas z ČEZ, nyní se musí odběrné místo 

vybudovat  
19. starostkou o cenové nabídce na okna a mříţe v přízemí a na novou fasádu budovy obecního úřadu – po 

vypsání vhodného grantu bude poţádáno  
20. starostkou o připravované akci – Anenská zábava – zajistí sl.  Rampouchová   
21. místostarostou o návrhu, aby byli přítomni na akcích (např. kolaudace, veřejné akce)  dva členové 

zastupitelstva 
22. p. Rampouchovou o vjezdu těţkých nákladních automobilů na obecní komunikaci Tuboţ – Houska  
23. sl. Rampouchovou o gratulaci p. Fialové  

 



 

Zastupitelstvo obce uložilo:   

1. p. Gabrielové napsat dopis p. Ešnerové - termín do  příštího zasedání zastupitelstva obce 

2.  p. Novákovi zajistit vybudování odběrného místa - termín do  příštího zasedání zastupitelstva obce  
3. sl. Rampouchové přípravy na akci Anenská zábava – termín do  příštího zasedání zastupitelstva obce 

4. p. Gabrielové zjistit u odboru dopravy v České Lípě, zda jde omezit hmotnost nákladních vozů pro vjezd na 
obecní komunikaci Tuboţ - Houska - termín do  příštího zasedání zastupitelstva obce 

 

 

 

Starostka poděkovala za výběr vodného p. Koubkovi a p. Gabrielovi, dále poděkovala p. Studničkové za 
asistenci veterináři při očkování psů a také p. Mečíři, p. Novákovi, p. Novákové,  p. Šálkovi a p. 

Gabrielovi za brigády.  

 

 

 

Termín příštího zasedání dne 23.6.2011 

 

 

 

 

 

 

 

     Manfred Novák                                                                   Jindřiška Gabrielová Peprná 

  místostarosta obce                                                                        starostka obce  

 

 

Zapsala: Marcela Štráchalová  

 
 

 

Vyvěšeno dne: 23.5.2011 

Bude sejmuto dne: 14.6.2011 


