USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BLATNO
KONANÉHO DNE 16.6.2011

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :
Čj. 1-10/2011
Program jednání .
Čj. 2-10/2011
Prodej části parcely č. 1236/1 a části parcely č. 1236/14 ( cca 500m2) v katastrálním
území Blatno, paní Kalivodové Daně. Cena pozemku 35,-Kč/m2 + poplatky s tím spojené.
Kupující se nechá zhotovit zaměření prodávaného pozemku.
Čj. 3-10/2011
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování
Sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně přílohy
č. 1/2011.
Čj. 4-10/2011
Rozpočtové opatření :
č. 4/2011- Dotace na sčítání lidu
č. 5/2011-Příspěvek SVS – vodovod
č. 6/2011- Kalamita lesy
č. 7/2011 –Dotace úřad práce

příjmy + 2,7 tis.Kč
příjmy + 157 tis.Kč
příjmy + 100 tis.Kč
příjmy + 81 tis.Kč

výdaje + 2,7 tis.Kč
výdaje + 157 tis.Kč
výdaje +100 tis.Kč
výdaje + 81 tis.Kč

Čj. 5-10/2011
Zakázku:,, Oprava střechy školní jídelny´´ byla vybrána firma Kindl Petr,Brožíkova
2,Plzeň. Důvodem výhodnější finanční nabídka.
Čj. 6-10/2011
Komisi pro vyhodnocování nabídek na zpracování územního plánu Blatno-Malměřice
ve složení : Adámek, Kolář a Ing.Pecka .
Čj. 7-10/2011
Návrh na směny pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Malměřice
mezi Obcí Blatno a firmou BOTEP PLUS spol.s.r.o.
Botep plus spol. s.r.o. převede na Obec Blatno tyto parcely č. 185/4, č.240/4 a č. 595/7
a Obec Blatno převede na firmu BOTEP PLUS spol. s.r.o. tyto parcely č. 630/3, 641/23,
615/1,616/1,552,541,257/8 a 339/1. Po dokončení komplexních pozemkových úprav
Finančně dorovnán rozdíl hodnoty těchto pozemků.
Čj. 8-10/2011
Zřízením sídla firmy pana Anděla PANDA express s.r.o.V místě bydliště p. Anděla
Blatno č.p.117. Majitelem č.p. 117 je Obec Blatno .
Čj. 9-10/2011
Zateplení jedné strany bytu p. Duspivové Olgy v č.p. 121 na vlastní náklady .

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ
1. Zprávu kontrolního výboru z provedené kontroly –přednesl Kolář David
2. Zprávu finančního výboru z provedené kontroly – přednesl Adámek Tomáš
3. Informace o připravované akci komise pro sport a tělovýchovu ,,Turnaj v nohejbale
o pohár starosty obce Blatno ´´- 1. Ročník se bude konat dne 5.7.2011
4. Informace o akci ,,Dětský den´´- přednesla předsedkyně kulturní komise
Mgr. Štérová.
5. Informace o jednání výstavba R6, které se koná dne 21.6.2011.Obec se tohoto
jednání nebude účastnit – telefonická omluva.
ZASTUPITELSTVO OBCE ZAMÍTLO
1. Umístění obce Blatno do zlatých stránek dle cenové nabídky.

OVĚŘOVATELÉ : Kolář David

V Blatně 16. 6.2011

Adámek Tomáš

STAROSTA : Beneš Václav

