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Obecní úřad Blatno
Blatno č. p. 1, 430 01
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blatno,
konaného dne 12.11.2012, od 18:00 hod.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Blatno bylo zahájeno starostou obce Josefem Kolářem
(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 5.11. do 13.11. 2012. Současně byla zveřejněna
na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
č. 1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. 3 zákona o obcích). Hosté
zasedání ZO – Petr Svoboda
Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Dvoráka a pana Zochera. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 272/20/2012
Zastupitelstvo obce Blatno určuje ověřovatele zápisu pana Dvořáka a pana Zochera.
Výsledek hlasování: pro
9 členů zastupitelstva
proti
0
zdrželi se
0
Usnesení č. 272/20/2012 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.
K návrhu programu nebyly vzneseny připomínky.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č. 273/20/2012
Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje následující program zasedání:
1. Schválení programu
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2. Kontrola usnesení
3. Pozemky
4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012
5. Dotace
6. Různé
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr
Výsledek hlasování: pro
9 členů zastupitelstva
proti
0
zdrželi se
0
Usnesení č.273/20/2012 bylo schváleno.
2. Kontrola usnesení
Pozemky, budou projednány v bodě 3.
3.

Pozemky

a) žádost manželů Műllerových
Starosta seznámil ZO s žádostí manželů Műllerových. Kopie žádosti byla zastupitelům
odeslána společně s pozvánkou na zasedání. (příloha č. 2)
Návrh usnesení č.274/20/2012
Zastupitelstvo obce má zájem prodat z majetku obce Blatno část pozemku p. p.č. 1098/7
k.ú. Blatno.
Výsledek hlasování: pro
9
proti
0
zdrželi se
0
Usnesení č. 274/20/2012 bylo schváleno.
b) žádost manželů Vojířových
Starosta seznámil ZO s žádostí manželů Vojířových a upozornil na nemovitost přiléhající
k tomuto pozemku. Kopie žádosti byla zastupitelům odeslána společně s pozvánkou na
zasedání. (příloha č. 3)
Návrh usnesení č.275/20/2012
Zastupitelstvo obce provede místní šetření za účasti majitelů sousední nemovitosti. ZO – pan
Kolář, paní Ferbasová, paní Rabasová
Výsledek hlasování: pro
9 členů zastupitelstva
proti
0
zdrželi se
0
Usnesení č. 275/20/2012 bylo schváleno.
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c) směna pozemku s panem Petrem
Starosta obce seznámil ZO se stavem pozemků obce Blatno a pana Petra .
Kopie geomatrického plánu byla zastupitelům odeslána společně s pozvánkou na zasedání.
(příloha č. 4).
Návrh usnesení č.276/20/2012
Zastupitelstvo obce má zájem směnit z majetku obce Blatno část pozemuk p. p.č. 25/15 za
část p.p.č. 25/9 v k.ú. Blatno.
Výsledek hlasování: pro
9
proti
0
zdrželi se
0
Usnesení č. 276/20/2012 bylo schváleno.
d) žádost manželů Buchtových a paní Krásenské
Pan starosta zopakoval ZO žádost o směnu pozemků manželů Buchtových a paní Krásenské,
která byla projednávána na minulém zasedání a předložil GP skutečného zaměření , který byl
ZO odeslán v kopii společně s pozvánkou na zasedání (příloha č. 5)
Návrh usnesení č.277/20/2012
Zastupitelstvo obce souhlasí se směnou části pozemk p.p.č. 496/3 K.ú. Mezihoří ve
vlastnictví obce za pozemek p.p.č. 820/1 k.ú. Mezihoří ve vlastnictví ing. Jiří Buchta, Ing. Jana
Buchtová a paní Marie Krásenská, a to bezúplatně.
Výsledek hlasování: pro
9
proti
0
zdrželi se
0
Usnesení č. 277/20/2012 bylo schváleno.

d) žádost Povodí Ohře
Starosta seznámil ZO s žádostí Povodí Ohře, kopie žádosti byla zastupitelům odeslána
společně s pozvánkou na zasedání.(příloha č. 6)
Návrh usnesení č.278/20/2012
Zastupitelstvo obce má zájem prodat z majetku obce Blatno pozemek p. p.č. 563/2 a 563/3
k.ú. Bečov
Výsledek hlasování: pro
9
proti
0
zdrželi se
0
Usnesení č. 278/20/2012 bylo schváleno.
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e) stodola - Blatno
paní Rabasová informovala ZO o možnosti získat do vlastnictví stodolu u rybníka v Blatně.
Důvodem koupě je nedostatečný skladovací prostor obce, dále může sloužit jako zázemí pro
rybáře apod.(příloha č. 7).dále bude v zastoupení paní Hajnou žádost k veřejné nabídce na
PFČR ( příloha č.8)
Návrh usnesení č. 279/20/2012
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o postoupení pohledávky, kterou obec získá nárok na
náhradu dle §18a zák. 229/1991 Sb. ve výši 15.416,31 Kč od fi MOPA BOHEMIA s.r.o.
v celkové hodnotě 38 550,- Kč.
Výsledek hlasování: pro
9
proti
0
zdrželi se
0
Usnesení č. 279/20/2012 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 280/20/2012
ZO schvaluje podání žádosti k veřejné nabídce staveb určených k převodu oprávněným
osobám podle zákona č. 229/1991 Sb. uveřejněné PF ČR dne 16.10.2012 na stavbu a
pozemek KN st. 63/2 v k.ú. Blatno u Chomutova.
Výsledek hlasování: pro
9
proti
0
zdrželi se
0
Usnesení č. 280/20/2012 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 281/20/2012
ZO schvaluje uzavření převodní smlouvy dle zákona č. 229/1991 Sb. na stavbu a pozemek KN
st. 63/2 v k.ú. Blatno u Chomutova s Pozemkovým fondem ČR.
Výsledek hlasování: pro
9
proti
0
zdrželi se
0
Usnesení č. 281/20/2012 bylo schváleno.
4.obecně závazná vyhláška obce č. 2/2012
I. Rabasová Houfová informovala ZO o nutnosti nové vyhlášky o místním poplatku na systém
nakládání s komunálními odpady. Návrh vyhlášky byl odeslán zastupitelům společně
s pozvánkou na zasedání. Dále navrhuje zachovat sazbu poplatku ve výši 500,- Kč/rok a
zachovat také formulaci: „včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto
poplatků může o.ú. zvýšit až na trojnásobek“. (příloha č. 9)
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Návrh usnesení č. 282/20/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Blatno č. 2/2012 dle
předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro
9 členů zastupitelstva
proti
0
zdrželi se
0
Usnesení č. 282/20/2012 bylo schváleno.
5. dotace
Starosta obce informoval ZO o ukončení projektu „Revitalizace obce Blatno“.
Dále pokračuje rekonstrukce objektu KD Horalka.
I.Rabasová Houfová informovala ZO o možnosti vypracování projektu „obecní sociální firma“
– cílem je zaměstnávání občanů z řad „cílových skupin jako např. dlouhodobě nezaměstnaní,
osoby pečujícíc o sobou blízkou apod.)“ a pořízení vybavení, vč. investičního. Termín
předložení žádosti – červen 2013. Projektový záměr bude dále rozvíjen, zásadního je
udržitelnost projektu – ekonomická soběstačnost po skončení dotovaného období.
1930 – odešla paní Ferbasová
I.Rabasová Houfová dále informovala o možnosti vypracování projektu mateřské školky na
území obce. Z diskutovaných možností obec preferuje obecní školku zapojenou do sítě
registrovaných MŠ při MŠMT ČR. Záměr bude dále rozvíjen, termín předkládání žádostí o
dotaci 28.2.2013.
6.různé
Starosta předložil ZO průběžné výsledky hospodaření za 3 Q. 2012. (příloha č. 10)
Na základě vzniklé diskuze ohledně přenosu informací o hospodaření obce vznikl návrh
řešení:
Návrh usnesení č. 283/20/2012
ZO bere průběžné výsledky hospodaření k 9/2012 na vědomí.
ZO ukládá finančnímu výboru vypracovat zprávu k výkazu o hospodaření obce sestanevnému
k 10/2012, a to u položek, které neodpovídají čerpání k danému období.
Výsledek hlasování: pro
8 členů zastupitelstva
proti
0
zdrželi se
0
Usnesení č. 283/20/2012 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 284/20/2012
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ZO ukládá předsedkyni finančního výboru zajistit měsíční finanční výkazy (plánované příjmy,
pohledávky, aktuální stav účtů, pokladny, plánované výdaje), a to na každé zasedání ZO.
Výsledek hlasování: pro
8 členů zastupitelstva
proti
0
zdrželi se
0
Usnesení č. 284/20/2012 bylo schváleno.
I.Rabasová Houfová navrhla nákup ručné frézy na sníh na odklízení sněhu kolem
kontejnerových stání, zastávek, obecních budov atd. a dále nákup fotopastí dle doporučení
Z. Dvořáka.
Návrh usnesení č. 285/20/2012
ZO souhlasí s nákupem ruční frézy na sníh s vlastním pohonem. Nákupem pověřuje starostu
ve spolupráci s J.Zocherem. Dále souhlasí s nákupem fotopastí a současně ukládá I.Rabasové
Houfové informovat o umístění fotopastí veřejnost.
Výsledek hlasování: pro
8 členů zastupitelstva
proti
0
zdrželi se
0
Usnesení č. 285/20/2012 bylo schváleno.

Starosta informoval ZO o obdržených nabídkách na provádění zimní údržby od tří subjektů
Návrh usnesení č. 286/20/2012
ZO pověřuje starostu uzavřením smluv o provádění zimní údržby na základě předložených
nabídek a po zapracování požadavků ZO tak, aby byla zajištěna údržba všech obecních
komunikací vedoucích k objektům s trvale žijícími občany.
Výsledek hlasování: pro
8 členů zastupitelstva
proti
0
zdrželi se
0
Usnesení č. 286/20/2012 bylo schváleno.
Inventarizační komise pro rok 2012 – návrh : p. Osvald, p. Červený, p. Zocher
Návrh usnesení č. 287/20/2012
ZO schvaluje inventarizační komisi pro rok 2012 ve složení : předseda – p. Osvald, členové –
p. Červený a p. Zocher
Výsledek hlasování: pro
8 členů zastupitelstva
proti
0
zdrželi se
0
Usnesení č. 287/20/2012 bylo schváleno.
Zasedání ukončeno ve 22.00 h.
Zápis byl vyhotoven dne
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Zapisovatelka :

Zdeňka Ferbasová

………………………………………

Ověřovatelé :

Jaroslav Zocher

……………………………. dne ……………………….

Zbyněk Červený

……………………………. dne ……………….………

Starosta :

Josef Kolář

………………………………….
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dne ………………………

