
 

USNESENÍ  Č. 7/2011 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 21.7.2011 

 

Přítomno: 5 zastupitelů 

Zastupitelstvo obce schválilo:  

1. rozšíření programu veřejného zasedání v počtu 5 hlasů pro 

2. ověřovateli zápisu sl. Rampouchovou a p. Nováka v počtu 5 hlasů pro  
3. rozpočtovou změnu č. 3/2011- byl zvýšen celkový objem rozpočtu o 48.050 Kč (příjmy a výdaje byly navýšeny 

ve stejné výši) – 5 hlasy pro  
4. žádost p. Valenty o stavební úpravu v obecní hospodě – 5 hlasy pro 

5. obecně závaznou vyhlášku 6/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku za rekreační 
pobyt a poplatku z ubytovací kapacity – 5 hlasy pro 

6. obecně závaznou vyhlášku 23/2011 o údržbě veřejné zeleně – 5 hlasy pro 

7. dohodu o úhradě nákladů za dodávku vody – 5 hlasy pro  
8. záměr prodeje p.p.č. 42/2 o výměře 10 m2   v kat. území Tubož   – 5 hlasy pro   

9. členy likvidační komise – sl. Rampouchová, p. Ing. Konopásek, p. Štráchalová – 5 hlasy pro  
10. likvidaci PC HP Vectra VL410 (IČ 37) a monitoru COMPAQ P920 (IČ000/60) – 5 hlasy pro  

11. žádost p. Ing. Valenty o těžbu dřeva pro obecní hospodu - 5 hlasy pro  

12. příští  zasedání zastupitelstva obce Blatce v měsíci září – 5 hlasy pro  

Zastupitelstvo obce neschválilo: 

1. žádost p. Malíka o pořízení změny územního plánu -  5 hlasy proti 

 

Byla provedena kontrola usnesení č. 6/2011. 

 

Zastupitelstvo obce bylo informováno: 

1. p. Wolfovou – účetní o rozpočtové změně č. 3/2011 

2. místostarostou o žádosti p. Ing. Valenty o stavební úpravě v obecní hospodě – z okna vybudovat dveře  
3. starostkou o obsahu obecně závazné vyhlášky č. 6/2011 a 23/2011, dále o obsahu dohody o úhradě nákladů 

za dodávku vody  
4. místostarostou o dopravním značení na komunikaci Tubož – Houska  
5. starostkou o jednání s p. Ešnerovou o p.p.č. 42/2 v k.ú. Tubož  
6. starostkou o likvidaci obecního majetku 
7. místostarostou o podkladech k  žádosti p. Malíka o pořízení změny územního plánu 
8. místostarostou o vybudování odběrného místa v Blatečkách  
9. starostkou o změně místních poplatků 
10. místostarostou o provedených opravách studně Pod Houskou a na Rovni 
11. místostarostou o žádosti p.  Ing. Valenty o těžbě dřeva pro obecní hospodu 
12. místostarostou o spadlém stromu Pod Houskou nedaleko obecního rybníka – těžbu a zpracování provedl p. 

Rampouch Milan 
13. starostkou o závěrečném účtu Svazku obcí Máchův kraj 2010 
14. starostkou o proběhlé fotovýstavě p. Ing. arch. Josefa Plška a dřevořezeb Svazku obcí Máchův kraj 
15. sl. Rampouchovou o životním výročí p. Ing. arch. J. Plška 

 

 



 

Zastupitelstvo obce uložilo:   

1. p. Gabrielové vyhotovit likvidační protokol – do konce července 2011 

2. p. Novákovi umístit dopravní značení na komunikaci Tubož – Houska – do konce července 2011 

 

Termín příštího zasedání dne 22.9.2011 

 

 

 

     Manfred Novák                                                                   Jindřiška Gabrielová Peprná 

  místostarosta obce                                                                        starostka obce  

 

 

Zapsala: Marcela Štráchalová  

 
 

Vyvěšeno dne: 22.7.2011 

Bude sejmuto dne: 12.8.2011 


