Obec Blatno
Blatno č.p. 1, 430 01
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blatno,
konaného dne 30.6.2022, od 18:00 hod.
Zahá jení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Blatno bylo zahájeno v 1800hod starostkou obce Ivetou
Rabasovou Houfovou (dále jako předsedajÍcÍ).
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 23.6.2022 do 1.7.2022. Současně byla zveřejněna
na ,,elektronické úřední desce".
PředsedajÍcÍ schůze dále z prezenčnIlistiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
Č.1) konstatovala, že přítomno je 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 9, takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst.3 zákona o obcích). Omluven - Ladislav
Červený, Petr Brumeisen, pan Dvořák dorazí o chvíli později.
Bylo zahájeno jednánízastupitelstva dle programu.
Určení zapisovatelky zápisu:
PředsedajÍcÍ navrhla určit zapisovatelkou zápisu pani JiřinuTollarovou.
K návrhu nebyly vzneseny Žádné protinávrhy.
Návrh usneseni č. 391/25/2022
Zastupitelstvo obce Blatno určuje zapisovatelkou zápisu panijiřinu Tollarovou.
výsledek hlasováni: Pro

6 členů zastupitelstva

Proti
O
Zdrželi se
O
Usnesení Č. 391/25/2022 bylo schváleno.
Určeni ověřovatelů zápisu
předsedajÍcÍ navrhla určit ověřovateli zápisu Aleše Anderu a Vladislavu štěpánkovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 392/25/2022
Zastupitelstvo obce Blatno určuje ověřovateli zápisu - Aleš Andera,Vladislava Štěpánková.
výsledek hlasování: Pro

6 členů zastupitelstva

Proti
O
Zdrželi se
O
Usnesení č. 392/25/2022bylo schváleno.
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1. Schválení programu
PředsedajÍcÍ seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva. PředsedajÍcÍda|a hlasovat o návrhu programu.
Ná,vr_h _usneseni Č. 393/25/2022
Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje nás|edujĹcÍ program zasedání:
1. Schválení programu
2.

Kontrola usnesení

3.

Pozemky

4.

Smlouvy

5. závěrečný účet OSO za rok 2021
6.

Rozpočtové opatření č. 4/2022

7.

Různé

8.

Diskuse

9.

Usnesení a závěr

výsledek hlasování:
Pro

6 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usnesení č. 393/25/2022bylo schválen_o,
2.

Kontrola usnesení

Nejsou usnesení ke kontrole.
3. Pozemky

Pozemek p.č. 595/6 v k.ú. Květnov u Chomutova -

(příloha č. 2)

Na minulém zasedání byl schválen záměr prodat Část pozemku z majetku obce
. Pozemek byl zaměřen a dle zpracovaného geometrického plánu se
jedná o 109 m2. Jedná se o Část, která je již oplocena. Zastupitelé se dohodli na ceně za m'
a bylo navrženo usnesení.
Návrh usnesení č. 394/25/2022
Zastupitelstvo obce souhlasí prodat z majetku obce část pozemku p.č. 595/6 v kú. Květnov u
Chomutova o výměře 109 m2 dle GP 135-138/2022
,

za cenu 2000,- Kč/m'+ 21% DPH.

výsledek hlasování: Pro
6 členů zastupitelstva
Proti
O
Zdrželi se
O
Usnesení č. 394/25/2022 bylo schváleno.
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,

Pozemek p.č. 794/2 v k.ú. Mezihoří u Chomutova -

,

(příloha č. 3)
předsedajícI předložila žádost pana

a

, kteří by

chtěli odkoupit pozemek 794/2 v k.ú. Mezihoří u Chomutova. V odůvodnění žádosti zájemci
uvádí, že se pozemek nachází mezi jejich pozemky a o pozemek se dlouhodobě starají.
Chtěli by sjednotit své pozemky. Po diskusi bylo dohodnuto, že proběhne mÍstnÍ šetření, zda
požadovaný pozemek nesloužI jako přistup na pozemky někomu dalšímu a poté bude znovu
zařazeno na program ZO.
Nebylo hlasováno.
Pozemek p.č. 4/7 v k.ú. Bečov -

(příloha č. 4)

předložili žádost o koupi pozemku p.č. 4/7 v k.ú. Bečov za účelem scelení
pozemku kolem chaty. O pozemek se dlouhodobě starají. svoji žádost přišel zdůvodnit
osobně, společně s právním zástupcem. Ten vysvětlil, že se jedná pouze o 9 m2, cca
1,20-1,40 m daleko od komunikace.
V zimě zůstává dostatek místa pro obsluhu a čištění komunikace - viz doložené fotky ze
zimního období.

nově nabytý pozemek nebude oplocovat, nechá vše tak jak je a

nevidítedy důvod, proč by mu obec pozemek neměla prodat.
18,10 hod. dorazil pan Zbyněk Dvořák
předsedající vysvětlila postoj zastupitelstva, tedy že se snažíme vyhovět takovým prodejům,
kdy si lidé dávajido pořádku pozemky a vlastnictviv případech, kdy je mají dlouhodobě
oplocené, jako jsou např. předzahrádky apod.. Prodávat pozemek, který je veden jako
ostatní piocha/komunikace není z hlediska fungováni obce vhodné a nevyhověli jsme takové
žádosti ani v případě, že chtěli části těchto pozemků odkupovat horní sousedé
Obtížně by se obhajoval prodej v tomto případě.
Paní Kordošová a pani Tollarová - je to veřejný prostor a není důvod jej prodávat, udělá to
zle mezi sousedy.
Starostka - Prodejem pozemku podél komunikace si do budoucna zaděláváme na problémy
v případě pokládky sítí, např. veřejného osvětlenI, inženýrských sítí, neníto vhodné.
Právní zástupce

-i po prodeji vychází dost prostoru, není problém parkování

aut, pokud bude třeba, anebo požaduji odprodat pozemek před vraty, z důvodu zabránění
neparkováni cizích aut, které mohou bránit výjezdu.
Starostka - prodej v takovém případě nic neřeší.
Po diskusi dala předsedajÍcÍ hlasovat a bylo navrženo usnesení.
Návrh usnesení č. 395/25/2022
Zastupitelstvo obce nemá zájem prodat z majetku obce pozemek p.č. 4/7 v k.ú. Bečov.

výsledek hlasování: Pro

7 členů zastupitelstva
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Proti
O
Zdrželi se
O
Usneseni Č. 395/25/2022 bylo schváleno.

Směna pozemku mezi obcí Blatno a

- stanovení m2 (příloha č. 5)

K již schválené směně pozemků mezi obci Blatno a

bylo provedeno

místní šetřeni a vypracován geometrický plán, z kterého vyplývá výměra směňovaných
pozemků, a to 26 m' na obou stranách. Podmínka zachování průjezdu ve stejné šíři byla
splněna. Nikdo neměl námitek a bylo navrženo usnesení.
Náv,rh usneseni č. 396/25/2022
Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje směnu pozemku z majetku obce Blatno p.č. 1359 v k.ú.
Hrádečná o výměře 26 m' za pozemek

p.č. 50 v k.ú. Hrádečná o

výměře 26 m'. Výměru určuje GP č. 266-286/2021.

výsledek hlasováni: Pro
7 členů zastupitelstva
Proti
O
Zdrželi se
O
Usnesení č. 396/25/2022 bylo schváleno.
prodej části pozemku p.č. 411 a 395/2 v k.ú. Radenov (příloha č. 6)
předsedajíc' předlož'la dodatečně zaslanou žádost

o koup" část'

pozemků p.č. 411 a 395/2 v k.ú. Radenov. svoji žádost odůvodnila skutečností, že
požadovaná část slouží jako předzahrádka u jejího domu č.p. 4 a je opatřena nízkým plotem.
Zastupitelé souhlasí s prodejem té části, kde je předzahrádka, ne část, která je za domem,
jedná se o komunikaci, která slouží jako přístup k dalším chatám.
Bylo navrženo usneseni.
Návrh usnesení č. 397/25/2022
Zastupitelstvo obce má zájem prodat oplocenou část pozemku p.č. 395/2 v k.ú. Radenov
z majetku obce. Přesná výměra bude stanovena geometrickým pIánem.

výsledek hlasování: Pro
7 členů zastupitelstva
Proti
O
Zdrželi se
O
Usneseni č. 397/25/2022 bylo schvá,lenq
pronájem pozemku p.č. 8 a p.č. 77/1 v k.ú. Zákoutípředsedající předložila dodatečně zaslanou žádost
č.e. 19 od

(příloha č. 7)
, kteří zakoupili chatu

. již původním majitelům bylo navrženo oddělení Části obecních

pozemků a jejich odkoupení.

nyní navrhuji ve své žádosti prozatÍmnj
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pronájem pozemku p.č. 8 a dlouhodobý pronájem části pozemku p.č. 77/1. Postupně
v horizontu tří a šesti let by jednotlivé části odkoupili.
Zastupitelé se shodli na možnosti pronájmu všech navrhovaných pozemků nebo částí
pozemků, a to na dobu třílet a bylo navrženo usnesení.
Návrh usnesení Č. 398/25/2022
Zastupitelstvo obce souhlasís pronájmem části pozemku p.č. 77/1a pronájmem pozemku
p.č. 8 v k.ú. Zákoutí a to na dobu třílet. Přesná výměra bude stanovena geometrickým
piánem.

výsledek hlasováni: Pro
7 členů zastupitelstva
Proti
O
Zdrželi se
O
Usneseni č. 398/25/2022 bylo schváleno.
Koupě pozemku p.č. 1071 v k.ú. Hrádečná
Zastupitelstvo obce již v minulosti odsouhlasilo koupi pozemku v k.ú. Hrádečná, ke kterému měla obec
předkupní právo. O pozemek měl zájem jiný kupec, který požaduje změnu usneseni.
Zastupitelé se shodli, že není zatím důvod toto usneseni měnit.
pan Dvořák -vzdát se předkupního práva z veřejného zájmu nemůžeme, neníto vhodné a je to i
nezodpovědné , nebylo by to v souladu s péčí řádného hospodáře a vybídl zájemce, aby uvažoval o
dlouhodobém pronájmu
Nebylo navrženo usnesení, nehlasovalo se.

4. Smlouvy

Dotace Ústeckého kraje na Květnovské hudební slavnosti 2022 (příloha č. 8)
PředsedajÍcÍseznámi|a přítomné se získáním další dotace na letošní hudebnIslavnosti, a to
od Ústeckého kraje. Návrh smlouvy na dotaci ve výši 160 tis. KČ byl zastupitelům zaslán
s podklady na zasedání. Nikdo neměl námitek a bylo navrženo usnesení.
Návrh usnesení Č. 399/25/2022
Zastupitelstvo obce Blatno souhlasí s poskytnutou dotací ve výši 160 tis. KČ od Ústeckého kraje, Velká
Hradební 3118/48,400 02 Ústi nad Labem, lČ: 70892156,DlČ: CZ70892156 na Květnovské hudební
slavnosti 2022 a pověřuje starostku podpisem smlouvy. O částku 160000,- KČ se navyšuje rozpočtové
opatření na straně příjmů.

výsledek hlasování: Pro
7 členů zastupitelstva
Proti
O
Zdrželi se
O
Usneseni č. 399/25/2022 bylo schváleno.
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5. závěrečný účet DSO Chomutovsko za rok 2021
Zastupitelé byli předem seznámeni se závěrečným účtem OSO Chomutovsko za rok 2021
{přIloha č. 9)
Bylo navrženo usnesení:
Návrh usnesení č .400/25/2022
Zastupitelstvo obce bere na vědomi závěrečný účet OSO Chomutovsko za rok 2021
výsledek hlasováni: Pro

7 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

1

Usnesení č. 400/25/2022 bylo schváleno.

6.

Rozpočtové opatřeni č. 4/2022 (příloha č. 9)

předsedajÍcÍ seznámila zastupitele s jednotlivými položkami navrženého rozpočtového
opatřeni, ke kterému neměl nikdo z přítomných námitek a bylo navrženo usneseni.

Návrh usnesení č .401/25/2022:
Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje rozpočtové opatřeni č. 4/2022:
příjmy: 170.000,- kč
výdaje: 162.400,- kč
výsledek hlasování: Pro

7 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usn,es£ni..M01/25/2022

7.

Různé

"

TJ Mezihoří zaslalo druhou žádost o poskytnutí dotace na provoz lyžařských vleků ve Ski
areálu Mezihoří. Současně byl zaslán přehled vystavených jízdenek pro občany obcí Blatno.
Bylo vystaveno 310 jízdenek s platnosti na 3 hod. v hodnotě 300,- Kč/jizdenka.
pan Dvořák - provoz areálu je problematický, ale chápe, že je obtížné provozovat areál jako
vedlejší činnost při zaměstnání
paní starostka - zasněžování je možné až od nižších teplot, než je tomu u profesionálně
vedených velkých lyžařských areálů, časté teplotní výkyvy situaci také nepomáhají a je těžké
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zajistit každý rok při takto komplikovaných klimatických podmínkách dostatek lidských
zdrojů, přesto se TJ v rámci možností snaží.
paní Kordošová a pan Andera- potvrdili shodně, že běžecké stopy bývají dobře připravené
Zastupitelstvo obce žádost projednalo a souhlasí s poskytnutím dotace.
Bylo navrženo usneseni.
Návrh usnesení Č .402/25/2022:
Zastupitelstvo obce Blatno bere na vědomí žádost o poskytnuti finanční dotace TJ Mezihoří,
a. s. a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnuti finanční dotace ve výši 40000,- KČ na
činnost TJ Mezihoří z.s. a pověřuje starostku podpisem veřejnoprávní smlouvy. Bude
navýšeno rozpočtové opatření na straně výdajů o 40000,- kč.
výsledek hlasování: Pro

7 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usneseni Č. 402/25/2022 bylo schváleno.

8.

Paní starostka -

Diskuse

, jak bylo již zastupitelstvo informováno na předchozím zasedání,

bude výhledově žádat o změnu územního plánu z Zákoutí, aby mohl na svém pozemku do
budoucna postavit cca 2 domy. NabÍzía|e k jednání variantu směny, a to svůj pozemek za
návsí za zastavitelný pozemek v Mezihoří. Měla by o takovou směnu obec zájem? Pokud ano,
bylo by možné zahájit oficiální jednání.
Zastupitelé se shodli, že tato nabídka není pro obec vhodná.
Pani starostka - s dotací na fasádu kostela se to komplikuje, rozpočet z loňského roku počítal
s celkovými náklady zhruba 1,9 mil. KČ na celou fasádu. Kraj poskytuje pouze 600 tis. a
odhadované náklady letos jsou cca 3,7 mil. Budeme tedy kraj žádat o souhlas s prodlouženIm
termínu do konce přÍštiho roku a o souhlas s možností, že bude fasáda opravena na 2 etapy.
V případě souhlasu kraje se zastupitelstvo k takovému řešení následně vyjádří.
Pan Andera -vznesl dotaz, zda SŮS bude dělat slíbené si|ničniznačenÍ- čáry - v úseku
Blatno - Radenov - Zákoutí dřív, než nastane špatné počasí.
Starostka - značení je opakovaně pro letošní rok slíbené, znovu připomenu. Loni zapomněli,
ještě měli snahu jej před zimou nechat udělat, ale počasí to nedovolilo.
Pan Mandát - vznesl dotaz, zda by výše uvedená čára mohla být žlutá.
Zastupitelé se shodli, že žlutou zcela určitě požadovat nebudou.
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Pan Mandát - vznesl dotaz na využiti Ski areálu Mezihoří v létě
Paní starostka — areál je majetkem TJ Mezihoří, letní ani jiné využiti areálu tedy není věcí
obce
Paní starostka - parkování karavanů a jiných obytných vozidel na loukách v Zákoutí
provozované

přes ,,bezkempu.cz". Kvůli množÍcÍm se stížnostem na

množstvitěchto aut bude

upozorněn na fakt, že tito jeho klienti porušujizákon o

zákazu vjezdu na lesní komunikaci a zákaz rozděláváni ohně v blízkosti lesa. Hranice je 50
metrů
Paní Mrugová - dotaz na možnost výstavby útulny na svém pozemku
Paní starostka - předpokládám, že je útulna zamýšlena pro pěšíturisty, což je něco zcela
jiného, než pronájem zemědělského pozemku na parkováni karavanů, doporučuji ale přesto
vznést dotaz na magistrát.
Pan Mandát - dotaz, zda nevadí bouda kiterů na obecním pozemku.
Paní starostka - není zcela jisté, že je na obecním pozemku, pokud ano, dosud nevadila, je
třeba to mít vyřešené hlavně s majiteli ostatních pozemků.
Pani Mrugová - i samotní kiteři jezdi po loukách auty.

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva obce v 19,20 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 1.7.2022
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Zapisovatelka: Jiřina Tollarová
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