Obec Blatno
Blatno č.p. 1, 430 01
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blatno,
konaného dne 15.12.2021, od 18:00 hod.
zahájení 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 dni, a to od 8.12.2021do 16.12.2021. Současně byla zveřejněna
na ,,elektronické úřední desce".
PředsedajÍcÍschůze dále z prezenčnílistiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
Č.1) konstatovala, že přítomno je 8 členů zastupitelstva z celkového počtu 9, takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst.3 zákona o obcích). Omluven - Ladislav
Červený.
předsedajIcí požádala o schválenízměny programu schůze zařazením dalších bodů.
Jednak projednání žádosti o 2. změnu územního plánu ve zkráceném řízenI a projednáni
žádosti TJ Mezihoří o finanční výpomoc. K návrhu nebyly vzneseny námitky.
Následně bylo zahájeno jednánízastupitelstva dle programu.
Určeni zapisovatelky zápisu:
předsedajÍcÍ navrhla určit zapisovatelkou zápisu paníjitku Dierzéovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 319/21/2021
Zastupitelstvo obce Blatno určuje zapisovatelkou zápisu paníjitku Dierzéovou.
výsledek hlasováni: Pro

8 členů zastupitelstva

Proti
O
Zdrželi se
O
Usnes.ení č. 319/21/2021 bylo schváleno.
Určeni ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Petra Brumeisena a Zbyňka Dvořáka. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usneseni č. 320/21/2021
Zastupitelstvo obce Blatno určuje ověřovateli zápisu - Petr Brumeisen, Zbyněk Dvořák.
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výsledek hlasování: Pro
8 členů zastupitelstva
Proti
O
Zdrželi se
O
Usneseni Č. 320/21/2021 bylo schváleno.
1. Schváleni programu
předsedajÍcÍ seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a s doplněním o dva body. předsedajÍcÍ dala hlasovat o návrhu
programu.
Návrh usneseni č 321/21/2021
Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje nás|edujÍcÍ program zasedání:
1. Schválení programu
2.

Kontrola usneseni

3.

Pozemky

4. Změna územního plánu ve zkráceném řIzenI
5.

Finančnívýpomoc TJ Mezihoří

6.

Rozpočtové opatření č. 5

7.

Návrh rozpočtu Obce Blatno pro rok 2022

8. závazný ukazatel rozpočtu
9.

Různé

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

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usneseni č. 321/21/2021bylo schváleno.
2. Kontrola usnesení (příloha č. 2)
výsledek kontroly finančního výboru přednesla paní Štěpánková. Finančnívýbor provedl dne
29.10.2021 kontrolu kotlíkových dotací poskytovaných občanům na krytí realizace výměny
kotlů v závislosti na zIskánI kotlíkových dotací od Ústeckého kraje. Bylo zjištěno, že byla osmi
žadatelům vyplacena půjčka ve výši 200 000,- Kč a jednomu žadateli částka ve výši 150 000,KČ. U všech žadatelů jsme již obdrželi platbu ve výši 120 000,- KČ a všichni žadatelé zbývajIcI
částku řádně splácí v souladu s uzavřenými smlouvami. Jeden žadatel zatím dotaci od kraje
neobdržel, povinnost dodat vyúčtováni má do 31.12.2021.
Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny ke kontrole připomínky a bylo navrženo usnesení:
Návrh usnesení č. 322/21/2021
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zprávou finančního výboru - kotlIkové
půjčky/kotlíkové dotace a berou ji na vědomí. Nebyly zjištěny Žádné nedostatky.

2

výsledek hlasování:
Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usnes_en1 č 32_2/21/2021.byĹo schvál,en,o,

3. Pozemky
Pozemek v k.ú. Mezihoří u Chomutova - pan

(příloha č. 3)

Předsedající podala vysvětleni k žádosti o koupi části pozemků p.č. 500/4 a 839/1.
Pan

již zahájil stavbu garáže na vlastním pozemku, ale zasáhl přitom i do

pozemků, které vlastni Obec Blatno. Vše učinil bez předchozího projednání či jakýchkoliv
povolení. Zastupitelé se shodli, že pokud nebude zúžena komunikace podél stavby garáže
pod 5m, je možné o prodeji uvažovat, ale poukázali na nutnost vyšší cenou zabránit tomu,
aby se podobné postupy staly standardem.
Bylo navrženo usnesení:
Návrh usneseni č. 323/21/2021
Zastupitelstvo obce Blatno má zájem prodat z majetku obce části pozemků p. č. p.č. 500/4 a
839/1 v k.ú. Mezihoří u Chomutova. Přesné metry budou dány vytyčením a geometrickým
plánem.
výsledek hlasováni: Pro
8 členů zastupitelstva
Proti
O
Zdrželi se
O
Usnesení č. 323/21/2021 bylo schváleno.

4. 2. Změna územního plánu obce ve zkráceném řízení (příloha č. 4)

PředsedajÍcÍ podala vysvětleni důvodu změny územního plánu obce, o kterou požádali
, a kterou schvaluje odbor územního plánováni chomutovského magistrátu.
Vlivem zpřesněni geometrického a polohového určení pozemků ze strany ČÚZK došlo
k výraznému posunu hranic, které nyní nesouhlasI s grafickou částí platného územního plánu
obce Blatno.
V zájmu obce i

je dát vše do pořádku, proto

dali podnět ke

změně územního plánu týkající se pouze narovnání této nesrovnalosti s tím, že veškeré
náklady s tím spojené uhradí.
Všechny připomínky a dotazy ze strany zastupitelů byly vysvětleny a bylo navrženo usnesení:
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Návrh usneseni Č .324/21/2021

l.

Zastupitelstvo obce Blatno po projednání

rozhodloaschvaluje
a)

pořízenÍ Změny č. 2 Územního plánu Blatno zkráceným postupem dle § 55a, 55b, 55c
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebním zákon),
v platném znění- zkrácený postup pořizovánizměny územního plánu,

b) obsah Změny č. 2 Územního plánu Blatno spočívá v zahrnutí celých pozemků pare. č.
816/2 a 816/3 k.ú. Blatno u Chomutova do ploch Rl - plochy rodinné rekreace (uvedeni
do souladu s novým zaměřením katastru nemovitostí) a rozšířenÍ těchto ploch Rl o
pozemek pare. č. 803/3 a část pozemku pare. č. 816/1 oba v k.ú. Blatno u Chomutova
dle doporučení z posouzeni návrhu Magistrátem města Chomutova dle § 46odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákona)
v platném znění- příloha č. 1tohoto usnesení
C)

Úhrada nákladů na zpracováni změny a vyhotovení úplného změní po jeho změně,
bude hrazena navrhovatelem na pořÍzenjZměny č. 2 Územního plánu Blatno

a dále
II. Zastupitelstvo obce Blatno
schvaluje
způsob zajištění splnění kvalifikačních požadavků pro územně plánovací činnost pro pořízení
Změny Č.2 Územního plánu Blatno, pověřením osoby oprávněné k výkonu územně plánovací
činnosti Magistrátem města Chomutova, odbor rozvoje a investic.

a dále
Ill. Zastupitelstvo obce Blatno
ustanovilo

starostku obce, pani Ivetu Rabasovou Houfovou, jako ,,určeného zastupitele" pro spolupráci
s pořizovatelem při pořízení Změny č. 2 Územního plánu Blatno.

výsledek hlasování: Pro

8členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usnesení č. 324/21/2021 bylo schváleno.
5. Finanční výpomoc TJ Mezihoří (příloha č. 5)
předsedajÍcÍ seznámila přítomné se žádostíTj Mezihořio finanční podporu provozu skiareálu
v zimní sezóně 2021/2022. V žádosti na Částku 80 000,- KČ bylo podáno i odůvodnění
požadavku, kdy hlavním účelem je zajištění provozuschopnosti lyžařského areálu, a tak jako
v minulých letech příslib, že má příspěvek návaznost na bezplatné lyžováni pro občany Obce
Blatno.
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Zastupitelé po diskuzi rozhodli o poskytnutí příspěvku ve dvou etapách a bylo navrženo
usnesení:
N.ávrh usneseni č .325/21/2021:
Zastupitelstvo rozhodlo žádosti vyhovět s tím, že bude vyplacena částka ve výši 40 000,- KČ
a starostka byla pověřena podpisem veřejnoprávní smlouvy. O tuto částku se navyšuje
rozpočet na rok 2022.
O druhou část požadovaného příspěvku musíTj Mezihoří požádat znovu v průběhu lednaúnora 2022. Zastupitelstvo rozhodne o vyplaceni dle aktuálního průběhu zimy a vývoje
lyžařské sezony.

výsledek hlasováni: Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usneseni č. 325/21/2021 bylo schváleno.

6. Rozpočtové opatřeni č. 5 (příloha č. 6)
Zastupitelé byli předem seznámeni s rozpočtovým opatřením, kdy celkové příjmy Činí
1 000 000,- kč a výdaje 200 000,- KČ. Nebyly vzneseny žádné připomínky a bylo navrženo
usnesení:
Návrh usneseni č ._326,Ľ21/202,1:
Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje rozpočtové opatření č. 5 příjmy 1000 000 kč a výdaje 200 000 kč.
výsledek hlasování: Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usnesení č. 326/21/2021 bylo schváleno.
7. Návrh rozpočtu Obce Blatno pro rok 2022 (příloha č. 7)
Členové,zastupitelstva obdrželi písemné podklady k návrhu rozpočtu pro rok 2022, návrh byl
vyvěšen na úřední desce do 9.12.2021. K sestavenému rozpočtu nebyly vzneseny námitky a
bylo navrženo usnesení:
Návrh usnesení č .327/21/2021:
Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje přebytkový rozpočet pro rok 2022
příjmy 12 083 000 kč a výdaje 11320 750 kč.
výsledek hlasováni: Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usneseni č. 327/21/2021 bylo schváleno.
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Souběžně s rozpočtem je třeba schválit závazný ukazatel rozpočtu pro rok 2022.(přňoha Č.8)
Návrh usnesení č .328/21/2021:
Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje jako závazný ukazatel rozpočtu na straně příjmů - třída
1-4, na straně výdajů - paragraf.
výsledek hlasování: Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usnesení č. 328/21/2021_bylo schváleno.

8. Různé
Starostka v návaznosti na minulé zasedání, kde informovala o nejistých podmínkách
spolupráce s Úřadem práce, navrhla odsouhlasit pro případ nutnosti zaměstnat kvůli péči o
obce zaměstnance na stálý pracovni poměr.(přIloha č. 9)
Návrh usnesení Č .329/21/2021:
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nejistou formou spolupráce obce s ÚP ve vztahu
k možným počtům zaměstnanců na VPP, a proto pro případ jejich nedostatku, schvaluje
vznik tří pracovních pozic na údržbu a péči o obce a obecní majetek.

výsledek hlasování: Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usnesení č. 329/21/2021 bylo schváleno.

PředsedajÍcÍ dále informovala o výši cestovních náhrad v roce 2021, kdy starostka náhrady
nepobírala, mistostarostka pobírala 3000,- KČ a místostarosta 1500,- KČ a požádala o úpravu
pro rok 2022. (příloha č. 10)
Zastupitelé změnu odsouhlasili a navrhli usnesení
Návrh usneseni č .330/21/2021:
Zastupitelstvo obce souhlasí se stanovením výše měsíčnIch náhrad cestovného pro rok 2022:
- starostka ve výši 3000,- kč
- místostarostka 3000,- KČ
- místostarosta 1500,- KČ
výsledek hlasování: Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usneseni č. 330/21/2021 bylo schváleno
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Dále předsedajÍcÍ navázala na výklad

z pojišťovny oas z minulého zasedání a

požádala zastupitelstvo o jejich názor. Po diskuzi bylo rozhodnuto, že služeb pojišťovny daš
nebudeme využívat.
Starostka informovala o nově nastupujichn veliteli zásahové jednotky dobrovolných hasičů,
kterým bude pan Slášek.
Na základě momentálni covidové situace bylo schváleno konáni adventního koncertu
v Blatenském kostele v neděli 19.12.2021 od 16,00 hod. Na koncertu vystoupí ARCUS
GOTHIC MUSIC.
PaníTollarová přednesla návrh zahrnout do programu příštIho jednání bod o odměnách
starostky a místostarostů. Zastupitelé návrh odsouhlasili a navrhli usnesení:
Návrh usnesení č .331/21/2021:
Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje do programu příštího jednání zastupitelstva projednání
odměn starostky a místostarostů.
výsledek hlasování: Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usnesení Č. 331/21/2021 bylo schváleno.

PředsedajÍcÍ ukončila zasedání zastupitelstva obce v 19,30 hod.
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Zápis byl vyhotoven dne: 16.12.2021
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