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Obecní úřad Blatno
Blatno č. p. 1, 430 01
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blatno,
konaného dne 29.11. 2011, od 18:00 hod.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Blatno bylo zahájeno místostarostkou obce Ivetou
Rabasovou Houfovou (dále jako předsedající).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle
§ 93 odst. 1 zákona o obcích byla na desce obecního úřadu Blatno zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 22.11. do 29.11.2011. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.
1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. 3 zákona o obcích). Hosté
zasedání ZO: manželé Mullerovi, manželé Riedlovi, pan Kučera Jiří
Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Osvalda a paní Štěpánkovou. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 175/12/2011
Zastupitelstvo obce Blatno určuje ověřovatele zápisu pana Osvalda a paní Štěpánkovou.
Výsledek hlasování: pro
6 členů zastupitelstva
Proti
0
Zdrželi
0
Usnesení č.175/12/2011 bylo schváleno.
1. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č. 176/11/2011
Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje následující program zasedání:
Navržený program:
1. Schválení programu
2. Kontrola usnesení
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pozemky
Dotace
Rozpočtové změny
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

Výsledek hlasování: pro
6 členů zastupitelstva
Proti
0
Zdrželi
se nikdo
Usnesení č.176/12/2011 bylo schváleno.
2. Kontrola usnesení
K dnešnímu dni nejsou žádná usnesení ke kontrole.
3. Pozemky
a) žádost manželů Tvrzníkových
paní místostarostka seznámila ZO s žádostí manželů Tvrzníkových, kopie žádosti byla
zastupitelům odeslána společně s pozvánkou na zasedání ( příloha č. 2).
Návrh usnesení č.177/12/2011
Zastupitelstvo obce má zájem prodat z majetku obce Blatno část pozemku p.č. 4/1 v k.ú.
Bečov z majetku obce Blatno po vytyčení-zaměření skutečného stavu.
Výsledek hlasování:

pro
6 členů zastupitelstva
Proti
0
Zdrželi
0
Usnesení č.177/11/2011 bylo schváleno
b) žádost paní Miluše Tomešové
pan starosta seznámil ZO s žádostí paní Miluše Tomešové, kopie žádosti byla
zastupitelům odeslána společně s pozvánkou na zasedání ( příloha č. 3).
Návrh usnesení č.178/11/2011
Zastupitelstvo obce má zájem prodat z majetku obce Blatno pozemek st.p.č. 63 v k.ú.
Květnov z majetku obce Blatno.

Výsledek hlasování:

pro
6 členů zastupitelstva
Proti
0
Zdrželi
0
Usnesení č.178/11/2011 bylo schváleno
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c) žádost manželů Riedlových
pan starosta seznámil ZO s žádostí manželů Riedlových ( příloha č. 4) žádost byla
zastupitelům odeslána společně s pozvánkou na zasedání.
Návrh usnesení č.179/12/2011
Zastupitelstvo obce má zájem prodat z majetku obce Blatno pozemek p.č. 146/1 v k.ú. Blatno
z majetku obce Blatno.

Výsledek hlasování:

pro

6 členů zastupitelstva

Proti
0
Zdrželi
0
Usnesení č.179/11/2011 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 180/12/2011
Zastupitelstvo obce má zájem prodat z majetku obce Blatno pozemek p.č.146/2 v k.ú. Blatno
z majetku obce Blatno.
Výsledek hlasování:

pro
6 členů zastupitelstva
Proti
0
Zdrželi 0
Usnesení č. 180/12/2011 bylo schváleno
4. Dotace
a)Paní Rabasová informovala zastupitele o dotacích:
1) Areál pro volný čas (hřiště) Blatno
2) Oprava povrchu lesní cesty Blatno
3) Revitalizace obce Blatno
4) Občanské vybavení a služby
Návrh usnesení č. 181/12/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na tyto
projekty:
Areál pro volný čas (hřiště) Blatno, Oprava povrchu lesní cesty Blatno, Revitalizace obce
Blatno, Občanské vybavení a služby.
Výsledek hlasování: pro 6 členů zastupitelstva
Proti 0
Zdrželi 0
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Usnesení č. 181/12/2011 bylo schváleno.
b) Paní Rabasová informovala zastupitele o havarijním stavu kostela Blatno
Návrh usnesení 182/12/2011
S ohledem na upozornění památkového ústavu se ZO bude snažit získat dotaci na odstranění
havarijního stavu kostela v Blatně.
Výsledek hlasování: pro
6 zastupitelů
Proti
0
Zdrželi 0
5. Rozpočtové změny
Místostaroska seznámila ZO s rozpočtovými změnami č.3, kopie změn byla zastupitelům
odeslána společně s pozvánkou na zasedání. (příloha č.5 a č.6)
Návrh usnesení č.183/11/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č.3 (příloha č.5.6)
Výsledek hlasování: pro
6 členů zastupitelstva
Proti
0
Zdrželi
0
Usnesení č.183/11/2011 bylo schváleno

6. Různé
a) Hosté- manželé Mullerovi se ořišli dotázat na škarpu v Bečově. Začalo se stavět a škarpa je
stále ve špatném stavu a po zimě při nynějších prováděných stavebních prací bude část obce
zaplavena.
ZO na zákldě stížnosti manželů Mullerových na neřešení problému s jarními přívalovými
záplavami v obci Bečov svolá místostarostka p. Rabasová místní šetření za účasti starosty,
místostarosty, pana Kaisera a dotčených obyvatel v týdnu od 5.12.2011.
b) Zábor komunikace v Mezihoří
Dohoda mezi TJ Mezihoří a obcí Blatno není doposud vytvořena.
Zastupitelé pověřují místostarostku k vyzvání TJ Mezihoří – p. Andrta, aby předložil návrh
dohody o podmínkách lyžování a zimní údržbě v Mezihoří.
c) Zábrany na parkovišti v Mezihoří
Místostarostka zjistí čí jsou zátarasy , z jakého důvodu tam jsou umístěny a bude informovat
pana Kučeru.
d) Žádost p. Gabriely Charvátové – penzion v Mezihoří o příspěvek 2 000,-Kč na Mikulášskou
besídku.(příloha č.7)
Pro 6 zastupitelů
Proti 0
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Zdrželi 0
Žádosti paní Charvátové bylo vyhověno.
e) Žádost pana Zochera o příspěvek 1 000,-Kč na mikulášskou besídku v Šerchově (příloha
č.8)
Pro 6 zastupitelů
Proti 0
Zdrželi 0
Žádosti pana Zochera bylo vyhověno.
f) žádost Mladých hasičů o příspěvek na dopravu do partnerské obce Německo na akci živý
betlém 15 300,-Kč, kam byli pozváni.(příloha č.9)
Pro
6 zastupitelů
Proti
0
Zdrželi 0
ZO souhlasí s příspěvkem 15 300,-Kč Mladým hasičům.
g) pan Šebesta prosí ZO, aby se obrátilo na MUDr. Malechu a vyzvalo ho ke stanovisku
k větrným elektrárnám.
Pan Dvořák se spojí s MUDr. Malechou a požádá ho o stanovisko.
h) V Radenově stále nejsou hodiny na vodovod. Paní Štěpánková se ptá, kdy budou osazeny
hodiny na přípojky vody v Radenově. ZO předložilo dotaz panu starostovi, aby do dalšího
zasedání zastupitele informovat.

Zapisovatelka :

Zdeňka Ferbasová

Ověřovatelé :

Bohuslav Osvald

Ladislava Štěpánková

Starosta :

Josef Kolář

………………………………………

……………………………….

dne ……………………….

……………………………….

dne ………………………
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dne ………………………
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