Obec Blatno
Blatno č.p. 1, 430 01
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blatno,
konaného dne 9.3.2022, od 18:00 hod.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Blatno bylo zahájeno v 1800hod starostkou obce Ivetou
Rabasovou Houfovou (dále jako předsedajIcQ.
předsedajÍcÍ schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle
§93 odst. 1zákona o obcích byla na desce obecního úřadu Blatno zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 2.3.2022 do 10.3.2022. Současně byla zveřejněna
na ,,elektronické úřední desce".
PředsedajÍcÍschůze dále z prezenčnilistiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
Č.1) konstatovala, že přítomno je 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 9, takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst.3 zákona o obcích). Omluven - Ladislav
Červený, pan Zbyněk Dvořák dorazí později.
předsedajÍcÍ požádala o schválení změny programu schůze. Na posledním zasedání
v roce 2021bylo navrženo doplnit do programu prvního zasedánív roce 2022 bod Odměny
starostce a místostarostům. Starostka požádala zastupitele, aby tento bod do programu
vložit nepožadovali, že se případné odměny ona i místostarostové zřIkajI a naopak požádala
o vložení nového bodu Pomoc ukrajinským uprchlíkům.

Následně bylo zahájeno jednánIzastupitelstva dle programu.
Určeni zapisovatelky zápisu:
předsedajÍcÍ navrhla určit zapisovatelkou zápisu paníjitku Haas.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usňesénÍ č. 332/22/2q22
Zastupitelstvo obce Blatno určuje zapisovatelkou zápisu paníjitku Haas.
výsledek hlasování: Pro

7 členů zastupitelstva

Proti
O
Zdrželi se
O
Usnesení č. 332/22/2Q22 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů zápisu
předsedajÍcÍ navrhla určit ověřovateli zápisu Petra Brumeisena a Aleše Anderu. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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Návrh usneseni č. 333/22/2022
Zastupitelstvo obce Blatno určuje ověřovateli zápisu - Petr Brumeisen, Aleš Andera.
výsledek hlasování: Pro

7 členů zastupitelstva

Proti
O
Zdrželi se
O
Usnesení č. 333/22/2022bylo schváleno.
1. Schválení programu
předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a s doplněním o jeden bod. Předsedající dala hlasovat o návrhu
programu.
Návrh usneseni č. 334/22/2022
Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje nás|edující program zasedání:
1.

Schváleni programu

2.

Kontrola usneseni

3.

Pozemky

4.

Příspěvek rodinám s dětmi

5.

Finanční dotace hasiči

6.

Smlouva ,,Oprava komunikace Blatno-Bečov"

7.

Pomoc ukrajinským uprchlIkům

8.

Rozpočtové opatření č. 1

9.

Různé

10. Diskuse
11. Usnesení a závěr
výsledek hlasováni:
Pro

7 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usnesení č. 334/22/2022bylo schváleno.

18,15 hod. dostavil se pan Zbyněk Dvořák

2. Kontrola usnesení
Nejsou žádná usnesení ke kontrole.
3. Pozemky
Pozemek p.č. 73/1 v k.ú. Hrádečná

(příloha č. 2)

PředsedajÍcÍ seznámila přítomné se žádosti

o koupi dvou částí pozemku,

který bezprostředně sousedi s její nemovitosti. jednak chce napravit nesrovnalost, kdy
nemovitost, kterou loni zakoupila, stoji částečně na obecním pozemku a jednak chce část
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pozemku využít jako zahradu. Diskuse se vedla na téma, zda paní stávajÍcÍ nemovitost zbourá
a vystaví nemovitost novou a třeba větší, ale nakonec se všichni usnesli, že prodej bude pro
dobro věci, neboť obec se dlouhodobě o uvedený pozemek nestará.
Bylo navrženo usneseni:
Návrh usneseni č. 335/22/2022
Zastupitelstvo obce Blatno má zájem prodat z majetku obce části pozemku p. č. 73/1 v k.ú.
Hrádečná. Přesné metry budou dány vytyčením a geometrickým plánem.

výsledek hlasování: Pro
8 členů zastupitelstva
Proti
O
Zdrželi se
O
Usnesení č. 335/22/2022 bylo schváleno.
Pozemek p.č. 1071 v k.ú. Hrádečná - MOPA BOHEMIA s r.o.
předsedajÍcÍ seznámila zastupitelstvo se žádosti o zrušení předkupního práva obce Blatno u
pozemku p.č. 1071v k.ú. Hrádečná, který vlastnifirma MOPA BOHEMIA s r.o., zastoupená
panem

.

. Firma má nynízáměr pozemek prodat a proto žádá o zrušeni

předkupního práva. (přIloha č. 3)
Pan Zbyněk Dvořák - navrhuje využít předkupního práva
PaniToHarová - pokud v budoucnu bude obec obnovovat nedalekou požární nádrž, bude
zapotřebí stahovat vodu z tohoto pozemku, takže bude lépe zvážit pozemek odkoupit
Po diskusi se k tomuto řešení přiklonili všichni zastupitelé a bylo navrženo usnesení:
Náyrh _usnesen1 č. 336/22/2022
Zastupitelstvo se rozhodlo využit předkupní práva na pozemek p.č. 1071V k.ú. Hrádečná a
žádá majitele o zaslánIcenové nabídky na odkoupení pozemku.

výsledek hlasování: Pro
8 členů zastupitelstva
Proti
O
Zdrželi se
O
Usnesení č. 336/22/2022 bylo schváleno.
Pozemek p.č 13/7 v k.ú. Zákoutí -

(příloha č. 4)

Předsedající seznámila zastupitelstvo se žádostí o zrušeni předkupního práva obce Blatno u
pozemku p.č. 13/7 v k.ú. Zákoutí, který vlastní
. Předkupní
právo bylo u tohoto pozemku zapsáno historicky v souvislosti s potenciální výstavbou
vodovodu, která je v současné době bezpředmětná.
Zastupitelstvo navrhuje usnesení:
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Návrh usneseni č. 337/22/2022
Zastupitelstvo Obce Blatno souhlasí se zrušením předkupního práva na pozemek p.č. 13/7
v k.ú. Zákoutí- vlastníci

.

výsledek hlasováni: Pro
8 členů zastupitelstva
Proti
O
Zdrželi se
O
Usneseni č. 337/22/2022 bylo schváleno.
prodej pozemku p.č. 250/8 v k.ú. Bečov o výměře 246 m2 - stanoveni ceny
Usenesenim 312/20/2021 ze dne 29.11.2021 byl schválen záměr prodat pozemek p.č. 250/8
v k.ú. Bečov o výměře 246 m2. (příloha č. 5) Proti navržené ceně ve výši 2000,- Kč/m2 + DPH
nikdo neměl námitek a tak bylo navrženo usneseni:
Návrh usneseni č. 338/22/2022
Zastupitelstvo obce Blatno souhlasí prodat z majetku obce pozemek p.č. 250/8 v k.ú. Bečov
o výměře 246 m2 firmě AKAWELT s.r.o., zastoupené panem

.

za cenu 2000,-

Kč/m2 + DPH.

výsledek hlasování: Pro
8 členů zastupitelstva
Proti
O
Zdrželi se
O
Usneseni č. 338/22/2022 bylo schváleno.

Žádost

(příloha č. 6)
uzavřel s obcí Blatno pachtovní smlouvu a nyní žádá o možnost přenechat

propachtované pozemky třetí osobě z důvodu pobÍrání dotaci. Osobně podal zastupitelstvu
vysvětlení, proti kterému nebyly vzneseny námitky a bylo navrženo usnesení:
Návrh usneseni č. 339/22/2022
Zastupitelstvo obce Blatno souhlasí s žádosti o možnost přenechání propachtovaných
pozemků třetí osobě z důvodu pobÍrání dotace a bude v tomto smyslu upravena dodatkem
pachtovní smlouva. Nadále platí, že se o pozemky bude fyzicky starat pan

výsledek hlasování: Pro
8 členů zastupitelstva
Proti
O
Zdrželi se
O
Usneseni Č. 339/22/2022 bylo schváleno.
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prodej pozemku p.č. 500/4 - ,,část a" a část pozemku p.č 839/1 - ,,část e" v k.ú. Mezihoří u
Chomutova — stanovení ceny
Usnesením 323/21/2021 ze dne 15.12.2021 byl schválen záměr prodat část pozemku p.č.
500/4 a část pozemku p.č. 839/1 (příloha č. 7). Po diskusi byla odsouhlasena cena 2000,Kč/m2 + DPH a bylo navrženo usnesení:
Návrh usnesení č. 340/22/2022
Zastupitelstvo souhlasí prodat z majetku obce část pozemku p.č. 500/4 - ,,Část a" o výměře 7
m2 a část pozemku p.č. 839/1- ,,část e" o výměře 15 m2 v k.ú. Mezihoří u Chomutova
za cenu 2000,- KČ/m2 + DPH.

výsledek hlasování: Pro
8 členů zastupitelstva
Proti
O
Zdrželi se
O
Usneseni č. 340/22/2022 bylo schváleno.

4. Příspěvek rodinám s dětmi
předsedající seznámila přítomné se záměrem opět obnovit vyplácení příspěvku rodinám
s dětmi ve věku 0-18 let . Příspěvek byl vyplácen v ,,předcovidovém" období jako pomoc
rodinám s dětmi na hrazení zájmových Činností a dojížděnÍm. Podmínkou proplacenI bude
vyrovnání všech finančních závazků vůči obci. (přiloha č. 8)
PaníToHarová upozornila na přesné stanovenívěku dětive vztahu k období, po které se
bude příspěvek vyplácet - dosaženi 18 let věku v roce 2022.
Bylo navrženo usnesení:
Návrh usneseni č .341/22/2022:
Zastupitelstvo Obce Blatno souhlasí s poskytnutím daru na podporu rodin s dětmi ve věku 018 let, trvale bydlících v Obci Blatno a pod Blatno spadajÍcÍch obcíve výši 1000,- kč na dítě na
rok 2022. výplata bude prováděna v hotovosti na OÚ Blatno v termínu od 2.5. do 30.11.2022
nebo bankovním převodem.

výsledek hlasování: Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usneseni č. 341/22/2022 bylo schváleno.

5. Finanční dotace SDH Blatno - (příloha č. 9)
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o finanční dotaci na celoročnI činnost - chod SDH Blatno
20000,- KČ a volnočasové aktivity Mladých hasičů ve výši 44000,- KČ.
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Bylo navrženo usnesení:
Návrh usn£senÍ č .342/22/2022
Zastupitelstvo Obce Blatno bere na vědomi žádost o poskytnuti finanční dotace SDH Blatno a
souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí finanční dotace ve výši 64000,- KČ na činnost SDH
Blatno, pověřuje starostku podpisem smlouvy a navyšuje rozpočtové opatřeni č. 1 na straně
výdajů o částku 64000,- KČ.
výsledek hlasování: Pro

7 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

1 (Kordošová)

Usnesení č. 342/22/2022 bylo schváleno.
6. Smlouva ,,Oprava komunikace Blatno-Bečov"
Členové zastupitelstva obdrželi podklady k připravované akci ,,Oprava komunikace BlatnoBečov" předem. (příloha č. 10) Nebyly vzneseny námitky a bylo navrženo usnesení:
Návrh usnesení Č .343/22/2022:
Zastupitelstvo obce Blatno bylo seznámeno s výsledky výběrového řízeni. Vítězná společnost
EUROVIA es a.s. provede opravu komunikace Blatno-Bečov za částku 518130,- KČ bez DPH.
Zastupitelstvo Obce Blatno souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo s firmou EUROVIA SC a.s. a
pověřuje starostku obce s podpisem smlouvy.
výsledek hlasování: Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usneseni č. 343/22/2022 bylo schváleno.

7. Pomoc ukrajinským uprchlíkům
PředsedajÍcÍseznámi|a všechny s již vykonanou materiální a finanční pomocíobčanů obce a s
celkovým počtem ukrajinských uprchlíků, kteří pobývají v ubytovacích areálech a penzionech
na územíobce.
-

penzion U Štěpána - celkem 11osob (3 dospělí, 8 dětí)

-

penzion v Mezihoří- celkem 12 osob (5 dospělých, 7 děti)

- penzion na Zákoutí- celkem 6 osob (3 dospělí, 3 děti)
Paní starostka seznámila přítomné s finančními požadavky jednotlivých penzionů spojenými
s ubytováním těchto osob v nouzi.
Všichni se shodli jednoznačně na finančnívýpomoci a souhlasís návrhem vyčlenit z rozpočtu
finanční částku, ze které se bude postupně čerpat, pokud bude zapotřebí nebo v případě, že
nebude realizováno žádné systémové řešení ze strany vlády a parlamentu.
Pomoc ze strany státu lze předpokládat, potom by se čerpání uzpůsobilo situaci.
Bylo navrženo usnesení:
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Návrh usnesení č .344/22/2022:
Zastupitelstvo souhlasí s vyčleněním Částky 100000,- KČ, které budou použity na aktivity
pomoci pro ukrajinské uprchlíky, kteří jsou již ubytovaní v penzionech na území obce.
Finanční pomoc uprchlíkům nebo náklady spojené s jejich pobytem na území Blatna lze
realizovat přes transparentní účet MAS SZK Droužkovice. Tímto se navyšuje rozpočtové
opatřenjčís|o 1. Všechny výdaje budou řádně zdokumentovány a zpráva o realizaci pomoci
bude předložena na nás|edujÍcÍm zasedánIzastupitelstva.

výsledek hlasováni: Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

UsnesěnĹ č,344/22/2022 bylo schváleno.
8. Rozpočtové opatřeni č. 1/2022 (příloha 11)
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem rozpočtového opatření č. 1, kdy celkové příjmy
činí 610800,- KČ a výdaje 924938,- kč, výdaje budou navýšeny dle jednotlivých schválených
usnesení tohoto zasedání.
Návrh usnesení Č .345/22/2022:
Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 příjmy ve výši 610800,- kč a výdaje 924938,- kč

výsledek hlasování: Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usneseni č. 345/22/2022 bylo sc,hváleno.
9.

Různé

Zastupitelstvo bylo seznámeno s pravidly rybolovu pro rok 2022 a bylo navrženo usneseni:
(příloha č. 12)
Návrh usnesení č .346/22/2022:
Zastupitelstvo obce Blatno projednalo a schvaluje pravidla rybolovu pro rok 2022
výsledek hlasování: Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usnesení Č.,346/22/2022 bylo schváleno.
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Podpora akce ,,vlajka pro Tibet (příloha č. 13)
Návrh usnesení č .347/22/2022:
Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10.3.2022 v rámci akce
,,vlajka pro Tibet"
výsledek hlasování: Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usnesení č. 347/22/2022 bylo schváleno.

Podpora Ukrajiny.
Návrh usneseni č .348/22/2022:
Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje vyvěšení ukrajinské vlajky jako podporu obyvatelům
Ukrajiny.
výsledek hlasováni: Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usnesení Č. 348/22/2022 bylo schváleno.
Pani místostarostka Kordošová seznámila přítomné s návrhem vyplaceni jednorázových
ročních odměn pro členy SDH Blatno a to:
- velitelé - 3500,- KČ l velitel - 3 osoby
- členové zásahového týmu - 2000,- KČ l člen - 10 osob
- strojníci - 3000,- kč l strojník - 4 osoby
Návrh usnesení č .349/22/2022:
Zastupitelstvo schvaluje odměny hasičské zásahové jednotce ve výši 42500,- KČ za rok a o
celkovou částku navyšuje rozpočtové opatření č. 1.

výsledek hlasování: Pro
Proti

8 členů zastupitelstva
O

Zdrželi se

O
Usneseni č. 349/22/2022 bylo schváleno.

Pan Zbyněk Dvořák navrhuje umístit překážku pro vjezd vozidel na polnícestu z Blatna do
Květnova a paníToHarová totéž u zastávky pod Radenovem ve směru na Květnov, paní
starostka doplnila ještě polní cestu ,,červenou" pod aleji pod Blatném. Vše je odůvodněno
zvýšeným parkováním jak na vjezdu, tak v okolí cest.
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Předsedající přednesla návrh na zakoupení 2 ks ukazatelů rychlosti s odečtem SPZ,
nikdo neměl námitek a bylo hlasováno o usnesení:
Návrh usnesení Č .350 /22/2022:
Zastupitelstvo obce Blatno souhlasí s nákupem ukazatelů rychlosti s odečtem SPZ v ceně
319924,- KČ s DPH a souhlasí s navýšením rozpočtového opatření č. 1.
výsledek hlasování: Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usneseni Č.350 /22/2022 bylo schváleno.
Paní starostka seznámila přítomné se situací kolem hasičárny, která má již omezený limit pro
parkování vozu. stávajIcI vozidlo ještě nemá problém, ale jeho životnost vyprší a vozy
novějšího typu se nevejdou. Je tedy zapotřebí zpracovat projektovou dokumentaci na
demolici a vybudování nové hasičské zbrojnice, která by případně byla v budoucnu
vybudována v případě získáni nějaké dotace.
Součástí nové budovy by mohlo být vystaveno historické vozidlo, které nyní vlastni pan
Rabas a rád by ho pro tento účel věnoval.
Starostka bude nad řešením hasičárny spolupracovat s hasiči, aby byl projekt v souladu
s jejich potřebami a současně ale vyhověl všem normám.
Zastupitelé souhlasili a bylo hlasováno usnesení:
Návrh usnesení č .351 /22/2022:
Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje realizaci projektové dokumentace na demolici a stavbu
nové hasičské zbrojnice.
výsledek hlasování: Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usneseni č. 351/22/2022 bylo schváleno.

PředsedajÍcÍseznámi|a přítomné se situacispojenou s rekonstrukci kostela a možnostízÍskání
původních varhan. Varhany vlastní pan K.Wegscheider v Drážd'anech. Svou práci na jejich
restaurovánÍvyčjs|i| na cca 3 mil.Kč. Odhadované náklady na jejich dokončení činícca 2 mil.
KČ. Starostka je ve spojenís českými varhanáři, kteří by se případně mohli podílet na
dokončení restaurování. Ve spolupráci s nimi bude provedena analýza, zhodnocení stavu
varhan v Drážd'anech a starostka bude zastupitele průběžně informovat. Pokusí se také
vyjednat de|ší|hůtu na jejich převoz a místo pro uložení do doby, než budou moci být
instalovány v kostele. Budeme se ucházet o nově vyhlášenou dotaci na celkovou rekonstrukci
kostela, jejíž součásti je i zakoupení a instalace původních varhan. projekt na kompletní
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dokončeni oprav kostela obsahuje kromě např. nových zvonů, restaurátorských prací na
freskách také cca 5,5 mil. KČ na výrobu kopie varhan. Celkové náklady v roce 2020 činily cca
29 mil. KČ. Nyní budou samozřejmě vyšší, přípravy na žádosti o dotaci běží.
Zastupitelé jednoznačně souhlasí pokusem realizovat obnovu kostela a shodli se i na
případném pořízenÍvarhan. jejich historická hodnota převyšuje případné vynaložené
prostředky na jejich zIskání zpět. Jednání budou pokračovat, na dalším zasedání bude
projednán další postup.

předsedajÍcÍ ukončila zasedání zastupitelstva obce v 20,00 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 16.3.2022

Zapisovatelka:jitka H,,,
Ověřovatelé. Petr Brume'sen
Aleš Andera
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