Obec Blatno
Blatno č.p. 1, 430 01
Zápis ze zasedánIZastupitelstva obce Blatno,
konaného dne 6. 5. 2020, 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 a obcích byla na desce obecního úřadu Blatno zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 29. 4. 2020 do 7. 5. 2020. 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 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst.3 zákona o obcích).
Omluveni - Ladislav Červený, Z.Dvořák dorazí později.
Určení zapisovatelkv záíjisu:
PředsedajÍcÍ navrhla určit zapisovatelkou zápisu paníjiřinu Tollarovou. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usneseni č. 142/10/2020
Zastupitelstvo obce Blatno určuje zapisovatelku zápisu paníjiřinu Tollarovou.
výsledek hlasování: Pro

7 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usnesení č. 142/10/2020 bylo schváleno.
Určeni ověřovatelů zápisu
Předsedaj'c' navrhla urč"t ověřovatel' záp'su Bohuslava Osvalda a Vlad'slavu Štěpánkovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 143/10/2020
Zastupitelstvo obce Blatno určuje ověřovateli zápisu Bohuslava Osvalda a Vladislavu
štěpánkovou.
výsledek hlasování: Pro

7 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usnesení č. 143/10Ĺ2020 bylo schváleno.
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1. Schváleni programu
PředsedajÍcÍseznámi|a přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a navrhla změnu programu. PředsedajícI dala hlasovat o návrhu
programu.
Návrh usneseni č. 144/10/2020 :
Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje nás|edujÍcÍ program zasedání:
1.

Schválení programu

2.

Kontrola usnesení

3.

Problematika působení firmy Zebre a. s.

4.

Finanční dotace SDH

5.

Pozemky

6.

Kotlíkové půjčky

7.

Rozpočtová opatření č. 2 a Č.3

8.

Zpráva o hospodaření v obecních lesích

9.

Veřejnoprávní smlouva o přenosu přIslušnosti k projednávání přestupků

10. Různé
11. Diskuse
12. Usneseni a závěr

výsledek hlasování:
Pro

7 členů zastupitelstva

Proti
Zdrželi se

O

O
Usneseni Č. 144/10/2020 bylo schváleno.
v 18,10 hod. přišel pan Dvořák

2.

Kontrola usneseni- nebylo z minulého jednání nic stanoveno.

3.

Problematika působení firmy Zebre a. s.

Starostka informovala o aktuálním stavu všech řIzení, která s firmou Zebre vedou jednotlivé orgány.
Na základě podnětu Obce Blatno, vede odbor životního prostředí MMCH řízení o nepovoleném
káceni stromů a souvislého porostu. Stavební úřad MMCH vede správni řIzení o zastavení stavby,
které neníveřejné a Obec Blatno tedy není účastníkem řIzenI. V případě, že firma požádá o
dodatečné povolení stavby, už obec účastníkem řízení bude. Za účasti odborníka na stavby bude
stavební úřad v součinnosti s obci a dalšími orgány prověřovat, zda na stavbu sloupů byl použit
beton. Povolení pro odebírání vody přÍslušívodoprávnÍmu úřadu odboru životního prostředí MMCH,
nepovolenou stavbu rybníka řeší Povodí Ohře. Obec navíc zjistila, že obecní pozemky, oplocené bez
jejího souhlasu, firma zahrnula i do pozemků, na něž čerpá státní dotace.
Po skončení nouzového stavu bude svolané jednánívšech dotčených orgánů, vC. ČlŽP, za účasti Obce
Blatno.
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Po úvodním seznámení probihajÍcÍch řízení starostkou bylo předáno slovo panu janu KolomaznIkovi:
Firma ohradila i pozemky, které patři Pozemkovému fondu ČR, dále tvrdi, že na stabilizaci sloupů
není použit beton, ale jiný ekologický materiál. Podal oznámení na Policii ČR, Ministerstvo životního
prostředí z důvodu, že v drátech byl elektrický proud, bez jakéhokoli výstražného upozornění. Toto
považuje za ohrožení, které se nás dotýká. Stavba plotu byla realizována převážně v období
vyhlášeného nouzového stavu, z toho důvodu se úřady nevyjádřily. Vše je mimo platné zákony.
Strategie firmy je taková - postavíme, kdo si postěžuje, dodatečně se bude řešit. Uvedl, že v začátku
byl iniciátorem petice proti nepovolené stavbě betonového plotu, ve které se žádá stavební úřad
v Chomutově o zastavení nepovolené stavby. Petice byla už předána na stavební úřad. Na polní cestu
naválcovali kamennou drť'. Firma si dělá a používá metody, které do roku 2020 nepatří.
Dále zmínil stavbu 30 až 50 rodinných domů, které jsou ve fázi přípravy plánů. Obec by jim neměla
vycházet vstříc. Rozhodl se, že bude dál aktivně pokračovat, bude sledovat přiznání dotací, pokud
bude chybné zadání, je třeba sledovat rozhodnutí o přidělování dotací.
Starostka informovala, že obec provede přesné vytyčení neoprávněně zabraných pozemků a
zopakovala, že neprobíhá Žádné správni řIzenI, jehož by Obec Blatno byla účastníkem.
Pan Kolomazník pokračoval konstatováním, že není jediná věc, která by nebyla v rozporu se zákor)y a
že vychází z faktů. Firma nemá povolenI na odběr vody, není možné vodu odebírat z květnovského
rybníka, ani černého rybníka.
Na to paní Štěpánková sdělila, že firma si zřejmě bude vozit vodu z Prunéřova, kde má vlastnívrty.
Pan Kolomazník upozornil na betonové sloupy 3 metry od hlavní silnice, starostka sdělila, že tato
nesrovnalost už byla ze strany firmy opravena.
Možnost stavět ohradníky - firma se opírá o stanovisko M MR z roku 2017, které vydalo metodický
pokyn, kde je uvedeno, že stavební povolení nemusí být, pokud jsou sloupy bez betonu.
Na závěr pan KolomaznIk zdůraznil, že kvalita života obyvatel se výrazně snižuje, to je rozhodujÍcÍ
skutečnost.
Dále se k dané problematice o slovo přihlásila Leona Hrnková - zeptala se, co udělá Obec Blatno.
Starostka konstatovala, že obec udělala k dnešnímu dni vše, co je v jejich možnostech a co jí umožňuji
kompetence. Obec spolupracuje se všemi úřady, které vedou s firmou všechna řIzenI, poskytuje
součinnost, doprovází úředníky při jejich kontrolnIch šetřeních, poskytuje úřadům mapy, zpřesňujÍcÍ
informace. Opět zopakovala, že ve správním řIzenI, jehož už bude obec účastníkem si může klást
požadavky v zájmu obce, jejích občanů a například zmiňované prostupnosti krajiny. je třeba si
uvědomit, že firma má právo na svém majetku hospodařit. Povodí Ohře nemůže například předjímat
opatření na ochranu mokřadů a vodních zdrojů v ochranném pásmu, dokud není na pastvinách žádný
dobytek a dokud tedy nedochází k fyzickému ohroženÍvodních zdrojů. Při jednáníse spolumajitelem
firmy Zebre byl pan Březina vyzván k pozastavenivšech prací, dokud neskonči nouzový stav a bude
tak možné uskutečnit společné jednánivšech subjektů a úřadů, na kterém budou vyřešeny všechny
spory a dohodnuty podmínky pro ohrazeni pozemků. Na tuto výzvu bylo panem Březinou sděleno, že
prioritou firmy je dokončeni všech pastvin tak, aby nejpozději 20.5. bylo možné navézt dobytek na
pastvu. Firma nabídla, že je možné všechny sloupy odvézt a vrátit se zpět k oplocení ohrad pouze
dřevěnými kolíky a jedním el. drátem za podmínky, že obec Blatno převezme zodpovědnost v plném
rozsahu za případné škody na zdravia majetku, které by nezajištěný dobytek mohl způsobit.
Starostka zdůraznila, že rozhodně obec není nečinná, jedná v rámci svých možností a platných
zákonů. Nenito vždy příjemné a jednoduché, ale je nutné dodržovat zákony. Je třeba ale přijmout
fakt, že ploty v krajině zůstanou, ale v rámci řIzenI, která teprve budou probíhat, bude obec
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požadovat zřÍzení branek tak, aby bylo možné krajinou procházet. Pastviny musí být volně průchozí a
bez el. proudu vždy, pokud se v ní nenachází dobytek.
Pavel Suchopárek uvedl, že by bylo dobré, kdyby firma po odvezení dobytka, po skončení sezóny,
odstranila ocelová lana, aby se mohla po pastvinách mimo sezónu volně pohybovat i zvěř.
jiří Eisenhammer se zeptal ohledně výstavby rodinných domů touto firmou - kdo jim to povolil, proč
to nikdo nezastavil, vždyť je to ta samá firma, která chtěla stavět větrné elektrárny. Přece je známo,
že tato firma používala na zastupitele svoje přesvědčovací metody - vydIránI, uplácení.
Na to starostka reagovala vysvětlením. Územní plán obce Blatno byl schválen v roce 2012. V té době
jsme řešili především větrné elektrárny. V době schvalováni ÚP se tehdejší zastupitelé všichni
jednotně podepsali pod prohlášení, že s reahzacívýstavby větrných elektráren na území obce
nesouhlasí. V ÚP tedy nebyla tehdy výstavba větrných elektráren schválena a od té doby se jejich
výstavba na stůl nikdy nevrátila a nevyskytuje se ani v rozvojových dokumentech kraje. StávajÍcÍ
zastupitelé jsou z části titíž lidé a i všichni noví zastupitelé zastávají stejné názory. V tomto smyslu se
na postoji obce nic nezměnilo. V současnosli je skutečriost taková, že až skončí nouzový stav, bude
vyhlášeno veřejné projednání 1. změny ÚP. Ihned poté ji může schválit zastupitelstvo obce a ani
v této změně ÚP se větrné elektrárny samozřejmě nevyskytují.
Firma Zebre koupila zemědělské pozemky od společnosti lntegraz Litoměřice a jejich část - na okraji
obce Blatno ve směru k Radenovu je zastavitelná. Architekti pro firmu Zebre zpracovávají územní
studii, kterou předloží obci k projednání a kterou musí případně schválit zastupitelstvo obce.
Architektům bylo sděleno, že jejich návrhy budou v obci projednány až po schváleni 1. změny ÚP. To
se samozřejmě uskutečni na řádném veřejném zasedání zastupitelstva. Tak, jako projednáváme vždy
všechno.
Paní Hrnková podotkla, že potřeba brát do úvahy zdroje vody a komunikace. Pan KolomaznIk
upozornil, že se budou chtít napojit na obecní ČOV a to je příležitost, jak výstavbě zabránit. Starostka
upozornila, že to rozhodně není jediné možné řešeni a že si například mohou chtít postavit svou
vlastni ČOV. Do procesu schvalování územní studie ale budou hovořit i další orgány, například SČVaK
nebo Povodí Ohře a je tedy otázkou, zda by jim vlastní ČOV povolili.
Zbyněk Dvořák - územní plán dává podmínky, jak a kde lze stavby realizovat. Obavy občanů sdMme,
ale zákonné možnosti obce a postupy maji svůj čas. ujistil, že obec všechny své možnosti ovlivnit
proces v zájmu kvality života svých občanů využije, ale na druhé straně je třeba respektovat
vlastnické právo.
Leona Hrnková na závěr podotkla, že chce zpětnou vazbu.
4.

Dotace SDH

Starostka předložila návrh rozpočtu na činnost SDH po úpravě, kterou SDH provedli od poslednIho
zasedání. Rozpočet měli zastupitelé k dispozici před jednáním, hasiči ještě požádali snížit rozpočet o
16 tis. KČ na stoly a lavice, které jim v případě potřeby zapůjčíobec, tedy z původních 97 tis. KČ na 81
tis. KČ, to je částka vC. podpory mladých hasičů. ( příloha Č.2 )
Návrh usnesení č. 145/10/2020:
Zastupitelstvo obce Blatno bere na vědomi žádost o poskytnutífinančnÍ dotace SDH Blatno ve výši 81
tis. KČ a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutjfinančnÍ dotace ve výši 81tis. KČ na činnost SDH
Blatno a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.

výsledek hlasování:

Pro

8 členů zastupitelstva
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Proti

O

Zdrželi se

O

Usneseni Č. 145/10/2020 bylo s.chváleno.

Dá|e=by|o jednáno ohledně klubovny na hřišti v Blatně. Původní dohoda mezi hasiči a obci před 2 lety
byla, že když si hasiči klubovnu postavísvépomocí, obec je připravena uhradit nákup stavebního
materiálu. Došlo ale k tomu, že byla klubovna postavena firmou pana

, aniž by se na této

změně hasiči s obcí dohodli a nyní byla obci předložena faktura k úhradě. Hasiči měli zato, že se pan
domluvil přímo s obcí a tudíž do stavby nijak nezasahovali. Obec zase měla za to, že stavbu
provádí hasiči podle původní dohody. Nastalou situaci je tedy třeba vyřešit. Zastupitelé proto
požádali hasiče o vyjádřeni, zda o klubovnu stojí, zda si ji svépomocí dostaví. Za toho předpokladu je
obec připravena uhradit skutečné náklady firmě

, které ale musí potvrdit nezávislý posudek a

dofinancovat nákup materiálu a případné odborné práce, které budou ještě na dostaveni klubovny
zapotřebí.
Původní náklady předložené spolu s fakturou činily 380 tis. KČ, z toho 136 tis. KČ za práci. P.
uznal své pochybenľv komunikaci a před zasedáním provedl úpravu vyúčtovánív tom smyslu, že jIŽ
nepožaduje úhradu práce v plné výši. stejným způsobem uznává své pochybeníi starostka SDH paní
.

. Po kontrole podkladů, které provedla obec před zasedáním bylo zjištěno, že sdh již

zafinancovalo ze svého rozpočtu 75 tis. KČ., k zaplacení tedy zbývá 157 tis. KČ + náklady, které ještě
vzniknou. objekt klubovny bude vlastnit obec a hasiči jej budou využívat na základě pronájmu.
Pan

- hasiči tuto záležitost projednali a s navrženým řešením souhlasí. Klubovnu hasiči

svépomoci dostaví a budou ji užívat na základě pronájmu od obce.
Pan

Hasiči si jsou vědomi, že obec jim vychází vstříc a mrzí je, že dochází ke zbytečně

nepříjemné situaci.
Pan

omlouvá se za hasiče, podotýká, že klubovnu chtějí dokončit, už se dokončovacích prací

zúčastnilo 27 členů a rozhodně chtějí klubovnu dodělat.
Z. Dvořák - Obec má zájem činnost SDH finančně podporovat, ale peníze z rozpočtu obce lze čerpat
na základě daných pravidel, která je nutno dodržovat.
Návrh usneseni č. 146/10/2020
Zastupitelstvo obce souhlasí s dofinancováním dostavby klubovny pro SDH za podmínky, že stavba
bude dokončena v rámci dobrovolnických prací a brigád členů a pomocníků SDH. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostku zajištěním ocenění stavby nezávislým odborníkem. Za účelem dokončení stavby se
navyšuje rozpočet obce o 200 tis. KČ. Po ukončení prací bude zastupitelům předloženo kompletní
vyúčtování.
výsledek hlasováni:

Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usneseni č. 146/10/2020,bylo s_chvá|enQ,

5.

Pozemky

Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku

příloha Č.3 ), bylo navrženo usnesení

k hlasování:
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Návrh usneseni č.. 147/10/2020
Zastupitelstvo obce Blatno souhlasí prodat z majetku obce Blatno pozemek o výměře 257 m' p.č.
620 v k.ú. Květnov u Chomutova
výsledek hlasováni:

,

za cenu 200 KČ za m'.

Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usnesení Č. 147/10/2020 bY|Q..schváj.enQ.
Pozemek Mezihoří - p.

- chce pozemek pouze směnit, nechce ani kupovat ani prodávat. Obec

nechá dotčené pozemky vytyčit s tím, že směnou budou zachovány shodné metry. (příloha Č.4) Ze
strany zastupitelů nebyla vznesena připomínka a bylo navrženo usnesení k hlasovánI:
Návrh usneseni č. 148/10/2020
Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje záměr směny pozemku p. č. 793/1 - 239 m', část pozemku 794/1
a část pozemku 794/2 v k. ú. Mezihoří proti pozemku p. č. 226 k.ú. Mezihoří o výměře cca 322 m'.
Části pozemků 794/1 a 794/2 budou upřesněny geom. plánem tak, aby součet výměr ke směně
pozemků byl shodný.

výsledek hlasováni:

Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usňeseni Č. 148/10/2020_ bylo schváleno.

Pan

příloh Č.5) - má zájem koupit od obce pozemek, o který se stará a je využíván jako

součást pozemku patřÍcÍho k usedlosti. Jedná se o pozemek parcelní číslo 795 v k. ú. Mezihoří o
výměře 105 m'. Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny připomínky a bylo tedy navrženo usneseni
k hlasování:
V průběhu projednáváni bodu byl telefonem odvolán z místnosti pan Dvořák.
Návrh_usneseni Č. 149/10/2020
Zastupitelstvo obce Blatno má zájem prodat z majetku obce Blatno pozemek p. č. 795 o výměře 105
m' k. ú. Mezihoří u Chomutova.
výsledek hlasování:

Pro

7 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usnesění č. 149/10/2020 bylo schváleno.
Pan Dvořák se vrátil k jednání zastupitelstva.
Starostka informovala, že je připraven upřesňujÍcÍ geometrický plán pro koupi a prodej pozemků
v k.ú. Mezihoř1( příloha Č.6) z důvodu narovnání skutečnosti a mapy v místě stávajÍcÍ komunikace a
navrhla usnesení:
Návrh usneseni č.150/10L2020
Zastupitelstvo obce Blatno souhlasí koupit do majetku Obce Blatno pozemky p. č. 160/2 o výměře 20
m' od p.
, p. č. 179/19 o výměře 9 m' od p.
, p. č. 179/17 o výměře 21 m', ( tyto
pozemky dle geom. plánu č. 349-103/2017) a pare. č. 171/2 o výměře 55 m' od p.

, vše

v k. ú. Mezihoří u Chomutova. Zastupitelstvo obce souhlasí prodat z majetku obce Blatno pozemky p.
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č. 792/2 o výměře 59 m' p.
p. č. 794/2 po oddělení pro p.

, p. č. 792/8 o výměře 7 m' pani
a p. č. 792/7 o výměře 36 m' panu

Mezihoří u Chomutova. výměra zbytkové části pozemku parč. č. 794/2 pro p.
upřesněna geom. plánem pro směnu pro p.

a zbytkovou Část
vše v k. ú.
bude

po zápisu navrhovaného prodeje do katastru

(zápisu geom. plánu č. 349-103/2017) dle tohoto usneseni.
výsledek hlasování:

Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usneseni č. 150/10/2020 bylo schválenq.

6.

Rozpočtové opatření č. 2 a č. 3

Starostka uvádí k rozpočtovému opatření č. 2, že využila své pravomoci a navýšila rozpočet na straně
příjmů o 50 tis. KČ a nyní žádá o dodatečné schválení zastupiteli. jednalo se o přijetí dotace od Úřadu
práce. ( příloha Č.7 )
Návrh usneseni Č.151/10/2020:
Zastupitelstvo obce Blatno dodatečně schvaluje rozpočtové opatřeni č. 2 - příjmy ve výši 50 000
Kč.
výsledek hlasování:

Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usneseni č. _151/10/2020 by|Q schválenQ
Starostka seznámila s jednotlivými položkami rozpočtu v příjmech i výdajích ( příloha Č.8 ), zastupitelé
byli seznámeni s rozpočtovými změnami předem. Nebyly vzneseny připomínky a bylo navrhnuto
usnesení:
Náv'b usnesenÍ G.152/1Q/ZQ2Q;
Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje rozpočtové opatření č. 3 - příjmy ve výši 1,698 409 kč,
výdaje ve výši 931 000 kč.
výsledek hlasování:

Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usneseni č. 152/1Q/2Q20 bylo schváleno.
7.

Kotlíkové půjčky

Pan
požádal o poskytnutí půjčky na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace
s Ústeckým krajem. Celkové náklady na tepelné čerpadlo má vyčíslené na 280 tis. KČ, na základě
smlouvy s Ústeckým krajem bude činit dotace maximálně 120 tis. Žádá obec o půjčku 200 tis kč,
splátky bude hradit ve výši 3000 KČ měsíčně, po jednorázové úhradě 120 tis. KČ dotace, kterou získá
od Ústeckého kraje splatí půjčku nejpozději do 3,5 let. Nebyly vzneseny připomínky a bylo navrhnuto
usneseni:
Návrh usnesení Č.153/10/2020:
Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje poskytnutí návratné finančnivýpomoci v rámci Programu obce
Blatno, podporovaná oblast: Předfinancovánivýměny kotlů na pevná paliva podle podmínek
dotačního programu KotlIkové dotace v Ústeckém kraj - ,,DOTAČNÍ program KOTLÍKOVÁ DOTACE 7

4. výzva Ústeckého kraje" ve výši 200 000 KČ panu

, nar.

, bytem

a uzavřeni veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci se jmenovaným,
přičemž smlouva tvoř1( přílohu Č. 9) součást tohoto usnesení a to na základě žádosti jmenovaného o
poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 4.5.2020, která tvoří ( přílohu č. 10) tohoto usnesení.
Zároveň se navyšuje rozpočtové opatření č. 3 o 200 tis. KČ na straně výdajů.

výsledek hlasování:

Pro

7 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

1(Dvořák)

Usneseni č. 153/1,0/2020 bylo schváleno.

8.

Zpráva o hospodaření v obecních lesích

Starostka zdůvodnila ztrátové hospodařeniv obecních lesích, které je především ovlivněno
kůrovcovou kalamitou. Při těžbě jsou využívány koně, obec tím získá malou dotaci, kterou poskytuje
hned těžaři, který koně využívá. Zastupltelé měli předem k dispozici detailní zprávu zpracovanou
lesním hospodářem. (příloha Č.11) Nebyly vzneseny žádné připomínky a byl riavrhnut návrh na
usneseni:
V průběhu jednání byltelefonem odvolán pan Dvořák.
Návrh_usnesění Č.154/10/2020'
Zastupitelstvo obce Blatno bylo seznámeno, projednalo a bere na vědomi zprávu o hospodařeni
v obecních lesích za rok 2019.
výsledek hlasování:

Pro

7 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Us_neseni č. 154/10/2020 by|o_schvá|eng,

9.

Různé

Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednáváni přestupků
Starostka upozornila, že pro rok 2020 nemá obec uzavřenou smlouvu se Statutárním městem
Chomutov o přenesení projednáváni přestupků (příloha Č.12). Bylo navrženo usnesení:
Návrh us_n_eseni Č.155/10/2020:
Zastupitelstvo obce Blatno souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti
k projednáváni přestupků a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
výsledek hlasování:

Pro

7 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usneseni č. 155/1Q/2020 bylo schváleno.
Na jednáníse vrátil pan Dvořák.

Dotace na Květnovské hudební slavnosti 2020 - starostka informovala, že na základě podané žádosti
- Česko-německý fond budoucnosti, nadačnífond se sídlem v Praze, byl schválen příspěvek ve výši 90
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PředsedajÍcÍ ukončila zasedání zastupitelstva obce v 20,05 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 11.5.2020
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tis. KČ. Hudební slavnosti jsou plánovány na poslední srpnový víkend. Zatím termín konáni slavností
ponecháváme v původním termínu. Nebyly vzneseny žádné připomínky a bylo navrženo usnesení:
Návrh usnesení Č.156/10/2020:
Zastupitelstvo obce Blatno souhlasís poskytnutým příspěvkem ve výši 90 tis. KČ od Českoněmeckého fondu budoucnosti, nadačního fondu se sídlem v Praze lČ 67776841 na Květnovské
hudební slavnosti 2020 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

výsledek hlasování:

Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usneseni,č, 15G/10/2020.byl,o s_c,hv_álenQ.
Dotace na setkání mládeže v Blatně 2020 v rámci spolupráce Česko-polsko-německého přátelství - i
tady Česko-německý fond budoucnosti, nadačnífond se sídlem v Praze vyhověl žádosti a poskytne
příspěvek ve výši 102 tis. KČ na tuto akci. Vzhledem ke koronavirové krizi a terminu setkánív první
polovině července bylo setkání odloženo až na příštI rok, což podmínky dle uzavřené smlouvy o
poskytnuti příspěvku umožňují, informovala starostka. Nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo
navrženo usnesení:
Návrh usnesení Č.157/10/2020:
Zastupitelstvo obce Blatno souhlasí s poskytnutým příspěvkem ve výši 102 tis. KČ od Českoněmeckého fondu budoucnosti, nadačního fondu se sídlem v Praze lČ 67776841 na Setkání
mládeže v Blatně 2020 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
výsledek hlasování:

Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

UsneseM č. 1.5?/1.Q/?.Q?.O bylo schváleno.
Pravidla rybolovu pro rok 2020
Členové zastupitelstva měli předem možnost seznámit se s pravidly rybo|ovu.(pří|oha Č.13) Pravidla
byla projednána a nebyly vzneseny připomínky, bylo navrženo usnesení:
Návrh usnesení Č.158/10/2020
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje pravidla rybolovu pro rok 2020.
výsledek hlasování: Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

USnesenÍ Č.158/10/2020 bylo SchválenQ,
10. Diskuse
V červnu by se mělo uskutečnit naplánované sochařské sympozium, informovala starostka.
Dále podala informaci k rozšÍření veřejného osvětleni - bude využito solární osvětlenI celkem 6 ks Šerchov 2x, Radenov zastávka lx, Mezihoří zastávka lx, Bečov 2 x. Celkové náklady jsou vyčísleny dle
nabídky na 155 920 KČ. Pokud budeme s tímto řešením po instalaci osvětlení a alespoň jednom
zimním období spokojeni, můžeme tak do budoucna řešit i jiné lokality.
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