Obec Blatno
Blatno č.p. 1, 430 01
Zápis ze zasedánIZastupitelstva obce Blatno,
konaného dne 16.12.2019, od 18:00 hod.
zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Blatno bylo zahájeno v 1800hod starostkou obce Ivetou
Rabasovou Houfovou (dále jako předsedající).
PředsedajÍcÍschůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle
§ 93 odst. 1zákona a obcích byla na desce obecního úřadu Blatno zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dni, a to od 9. 12. 2019 do 17. 12. 2019. Současně byla
zveřejněna na ,,elektronické úřední desce".
PředsedajÍcÍschůze dále z prezenčnIlistiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
Č.1) konstatovala, že přítomno je 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst.3 zákona o obcích).
Omluveni Ladislav Červený, Bohuslav Osvald. později dorazí Vladislava Štěpánková, Antónia
Kordošová.
Určení zapisovatelk'y zápisu:
předsedající navrhla určit zapisovatelkou zápisu paníjiřinu Tollarovou. K návrhu nebyly
vzneseny Žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 113/8/2019
Zastupitelstvo obce Blatno určuje zapisovatelkou zápisu pani Jiřinu Tollarovou.
výsledek hlasování: Pro

5 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usnesení č. 113/8/2019 bylo schváleno.
UrČení ověřovatelů záijisu
předsedajÍcÍ navrhla určit ověřovateli zápisu Petra Brumeisena a Zbyňka Dvořáka. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 114/8/2019
Zastupitelstvo obce Rlatnn ljŕčlIjp ověřovateli zápisu Petra Brumeisena a Zbyňka Dvořáka .
výsledek hlasování: Pro

5 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usnesení č. 114/8/2019 bylo schvá|enQ.
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1. Schválení programu
PředsedajÍcÍ seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a navrhla změnu v bodě Č.8 namísto Rozpočtového opatřeníč.6,
navrhuje zařadit Předběžné rozpočtové opatření. Další návrhy nebyly vzneseny. Předsedající
dala hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č. 115/8/2019 :
Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje nás|edujÍcÍ program zasedání:
1.

Schválení programu

2.

Kontrola usneseni

3.

Smlouvy

4.

Pozemky

5.

Podpora TJ Mezihoří

b.

Návrh rozpočtu pro obec Blatno na rok 2U20

7.

střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022

8.

Předběžné rozpočtové opatření

9.

Různé

10. Diskuse
11. Usnesení a závěr

výsledek hlasování:
Pro

5 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

UsnesenÍ č. 115/8/2019 bylo schváleno.
v 18,20 hod. přišla paní Kordošová
2.

Kontrola usnesení

Návrh usnesení č. 116/8/2019:
Zastupitelstvo obce Blatno revokuje tato dvě usnesení:
l)

usneseni č. 107/7/2019: ZO Blatno zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v obci Blatno
a vymezují prostory pro volné pobIhánI psů.

2)

usnesení č. 108/7/2019: ZO Blatno zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o
mÍstnÍm poplatku ze vstupného.

Zastupitelstvo obce Blatno revokuje usnesení č. 107/7/2019 a usnesení 108/7/2019
výsledek hlasování:

Pro

6 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O
2

Usnesení č. 116/8/2019_bylo schváleno.

3.
·

Smlouvy

Starostka informovala o Smlouvě Ústeckého kraje o poskytnutí dotace ve výši 20 tis.
KČ v rámci ,,Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2019"na vánoční výzdobu.
Ukončeni realizace výzdoby je do listopadu roku 2020. Celkové plánované náklady
projektu činí 35 tis. Kč.(přiloha Č.2) Finanční prostředky budou použity na rozšÍřenj
vánočnivýzdoby pro přištI rok.

Návrh usnesenĹČ.117/8/2019:
Zastupitelstvo obce Blatno souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnuti neinvestiční dotace
k realizaci projektu ,,Vánoční výzdoba" a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
výsledek hlasováni: Pro

6 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usneseni Č. 117/8/2019 bylo schváleno.
·

Starostka informovala o nutnosti zřIzení věcného břemene na pozemku parč. č.
1147/1 v k.ú Blatno u Chomutova pro společnost ČEZ Distribuce a. s.,kdy dochází
k umÍstěnj zařIzení distribuční soustavy (rozvodná skříň) na obecní
nemovitost.(přIloha Č.3)

Návrh usnesení č. 118/8/2019:
Zastupitelstvo obce Blatno souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízeni
věcného břemene na pozemku p. č. 1147/1 k.ú. Blatno u Chomutova se společností ČEZ
Distribuce a. s. a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
výsledek hlasováni: Pro

6 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usnesení Č. 118/8/2019 bylo schvá,|,enQ,

V 18,30 hod. přišla paníŠtěpánková.
4. Pozemky
·

Usnesením 103/7/2019 ze dne 24. 10. 2019 o možnosti koupě pozemku od pana
byla starostka pověřena jednáním o ceně. výsledkem jednání je
cena dle znaleckého posudku.(přIloha Č.4)

Návrh usneseni č. 119/8/20.1.9,:
Zastupitelstvo obce Blatno souhlasí koupit do majetku obce Blatno pozemek p. č. 328/1 k. ú.
Blatno u Chomutova o celkové výměře 24842 m' od pana
,

za cenu dle znaleckého posudku 265 630 KČ.

výsledek hlasování: Pro
Proti

7 členů zastupitelstva
O
3

, bytem

Zdrželi se

O

Usneseni č. 119/8/2019 bylo schváleno.
5. Podpora TJ Mezihoří

·

Starostka informovala o žádosti Tj Mezihoří z. s. o poskytnutí dotace ve výši 80 tis. KČ
za účelem provozovánísjezdovky v Mezihořív zimní sezóně 2019-20. Zároveň
informovala o opětovné možnosti bezplatného jízdného pro občany našich obci.
(příloha Č.5)

Návrh usnesení Č. 120/8/2019:
Zastupitelstvo obce Blatno bere na vědomí žádost o poskytnuti finanční dotace TJ Mezihoří,
z. s. a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí finanční dotace ve výši 80 000 KČ na činnost
TJ Mezihoří z.s. a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Současně navyšuje rozpočtové
opatřeníč. 6 o částku 80 000 KČ na straně výdajů.
výsledek hlasování: Pro

7 Členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

USnesení č. 120/8/2019 bylo schváleno.
6. Návrh rozpočtu pro Obec Blatno na rok 2020
·

Členové zastupitelstva obdrželi písemný materiál k návrhu rozpočtu pro rok 2020,
nebyly vzneseny žádné připomínky k sestavenému návrhu rozpočtu, a proto dala
starostka hlasovat o návrhu rozpočtu obce Blatno pro rok 2020.(pří|oha Č.6)

Návrh usnesení č. 121/8/2019:
Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje přebytkový rozpočet obce Blatno pro rok 2020. Celkové
příjmy ve výši 11 537 000 KČ a celkové výdaje ve výši 10 992 009 kč.
výsledek hlasování: Pro

7 členů zastupitelstva

Proti
Zdrželi

O
se

O

Usneseni č. 121/8/2019 bylo schváleno.
·

Zároveň s rozpočtem je potřeba schválit závazný ukazatel rozpočtu pro rok 2020.

Návrh usnesení č. 122/8/2019:
Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje jako závazný ukazatel rozpočtu obce Blatno pro rok
2020 paragraf. U příjmových položek, kde nejsou paragrafy je závazným ukazatelem položka.
výsledek hlasování: Pro

7 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usneseni č. 122/8/2019 bylo schváleno.

7. střednědobý výhled
4

·

Na základě předpokládaných příjmů a výdajů s výhledem třílet má obec zpracován
návrh střednědobého výhledu pro roky 2020 -2022. (příloha Č.7)

Návrh usnesení Č. 123/8/2019:
Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Blatno pro roky
2020-2022.
výsledek hlasování: Pro

7 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usneseni č. 123/8/2019 bylo schváleno.
8.
·

Předběžné rozpočtové opatření

Pro závěr roku - prosinec 2019, kdy je třeba zahrnout do rozpočtu roku 2019 celkové
příjmy a výdaje ve správné výši, navrhuje starostka přijmout opatřeni k rozpočtu bez
konkrétni výše s tím, že hned na prvním zasedání roku 2020 budou zastupitelstvu
všechny rozpočtové změny předloženy ke schválení v přesně vyčíslených částkách.
(příloha Č.8)

Návrh usnesení č. 124/8/2019:
Zastupitelstvo obce. B|atno schvaluje předběžné rozpočtové opatření k rozpočtu za rok 2019
pro operace, které vzniknou la období od datiĹ 1.12.2019 do 31.12.2019 bez konkrétní výše
v KČ. Jedná se o změny v rozpočtu v důsledku upřesněnÍč|enění dle platné rozpočtové
skladby v případech přesunů příjmů a výdajů. Provedené rozpočtové změny budou
předloženy v konkrétních částkách ke schváleni zastupitelstvu na prvním zasedání roku 2020.
výsledek hlasování: Pro

7 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usne_s,e_ní č.124/8/2019 bylo schváleno.
9. Různé

·

Starostka informovala o žádosti obce Bublava, která se dostala do tíživé finanční
situace, o příspěvek do veřejné sbírky. Zastupitelstvo obce Blatno nepovažuje za
vhodné veřejné prostředky poskytovat jiným územně samosprávným celkům.

·

Starostka informovala o nabídce na pořÍzení leteckých snímků jednotlivých našich
obci. V současné době nepovažuje zastupitelstvo pořizování leteckých snímků za
prioritu.

·

Zastupitelstvo navrhuje zahrnout do programu přÍštiho jednání bod ohledně
projednání odměn starostky a místostarostů.

Návrh usnesení č. 125/8/2019:

5

Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje do programu přIštího jednání zastupitelstva projednáni
odměn starostky a místostarostů.

výsledek hlasování: Pro

7 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usnesení č. 125/8/2019 bylo schváleno.

PředsedajÍcÍ ukončila zasedání zastupitelstva obce v 19.20 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 17. 12. 2019
Zap isovatelka:jiřina Tollarová
Ověřovatelé: Petr Bru m e isen

Zbyněk Dvořák
Starostka:
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