USNESENÍ Z 1.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BLATNO
KONANÉHO DNE 18.11.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje :
Čj 01-01/2010
Program jednání.
Čj 02-01/2010
Jednací řád, který bude používán ve volebním období 2010-2014.Jedná se o stávající
jednací řád.
Čj 03-01/2010
Ustavení těchto komisí a předsedů těchto komisí
1. Kulturní komise – předseda – Mgr.Štérová Radmila-členové-Černá Marie
Jelínková Ivana
2. Komise životního prostředí-předseda-Ing.Pecka Zdeněk
3. Komise péče o památky-předseda-Kolář David
4. Komise pro sport a turistiku-předseda- Černý Miloš
Čj 04-01/2010
Počet pracovníků obce 1 – účetní obce Blatno p. Dubcová Marcela a na dohodu
Správce sítě a stránek obce Blatno Ing. Malý Jakub.
Čj 05-01/2010
Rozpočtové opatření č.7/2010 – věcné břemeno- Vodovod v silnicích
přesun pouze ve výdajích - 200 tis.Kč – územní plán
+200 tis.Kč – Vodovod-věcné břemeno
Rozpočtové opatření č.8/2010- Dotace volby do zastupitelstev obcí
navýšení příjmů i výdajů o 21,3 tis.Kč.
Rozpočtové opatření č.9/2010- Dotace ministerstva zemědělství-Vodovod
navýšení příjmů i výdajů o 13.031tis.Kč.
Rozpočtové opatření č. 10/2010 – Veřejné osvětlení – navýšení výdajů
přesun pouze ve výdajích – 45tis.Kč-PO
- 40tis.Kč NBF
- 50tis.Kč Silnice
+ 135 tis.Kč Veřejné osvětlení
Čj 06-01/2010
Uvolnění částky 1.515.000,-Kč na financování stavby Vodovod Blatno z úspor minulých let.
Čj 07-01/2010
Smlouvu o poskytnutí dotace k realizaci projektu Parková úprava návsi obce ve výši
53.000,-Kč poskytnutá z programu POV ústeckého kraje.
Čj 08-01/2010
Veřejnoprávní smlouvu na projednání přestupků s Městem Podbořany.
Čj 09-01/2010
Uvolnění částky max. 10.000,-Kč na akci posezení s důchodci.

Čj 10-01/2010
Zakoupení 100 ks adventních kalendářů pro děti na akci rozsvícení vánočního
stromu ,která se bude konat 27.11.2010.
Prodej svařeného víno kelímek á 10,-Kč – výtěžek z prodeje bude použit na opravu
sochy svaté Imacullaty.
Čj 11-01/2010
Uvolnění 1.300,-Kč - odměna varhaníkovi a nákup solárních svítidel (cca 300,-Kč) na akci
Vánoční koncert v kostele,který se bude konat dne 4.12.2010.
Čj 12-01/2010
Starostovi obce provádět nákup drobného majetku ve výši 10.000,-Kč dle potřeby na opravy
bez souhlasu zastupitelstva.
Čj 13-01/2010
Vodovodní přípojky ,které jsou sporné bude řešit zastupitelstvo obce .
Čj 14-01/2010
Měsíční odměnu zastupitelům ,předsedům komisí dle nařízení vlády
č.37/2003 Sb., v platném znění ve výši 1.160,-Kč hrubého.
Čj 15-01/2010
Výměna radiátoru v bytě čp. 64 u p. Gabrišové.
Zastupitelstvo obce zamítlo
1. Návrh Ing.Pecky na konání řádných zasedání zastupitelstva obce 2x do měsíce.
2. Návrh Ing.Pecky na konání řádných zasedání zastupitelstva obce v pátek.
3. Žádost p.Pašíkovského o pronájem bytu v č.p. 24 třetí osobě.
4. Žádost p. Janoušové Evy o snížení nájemného z původních 200,-Kč na 150,-Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1.Návrh rozpočtu na rok 2011 ,který přednesl předseda finančního výboru p. Adámek
Tomáš . Došlo k diskusi při ,které byla posílena kapitola rozhlas o 10 tis.Kč, bytové
hospodářství o 30 tis.|Kč a kultura o 10 tis.Kč.Takto upravený návrh rozpočtu na 2011
bude vyvěšen na úřední desku OÚ.
2.Informaci o žádosti o posouzení pokácení topolů nad 60 let věku v kú. Blatno zaslané
Agentuře ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje.
3. Informace o účasti starosty na zasedání SÚRAO,které se bude konat dne 25.11.2010
4.Informace o návrhu rozpočtu 2011+ rozpočtového výhledu 2013 Svazku obce Podbořansko.
5.Informace –Zápis z rady Svazku obcí Podbořansko konané dne 16.11.2010.
6.Informace o přehledu trestných činů a přestupků za měsíc říjen 2010 od PČR OOP Kryry
7.Informace o sběrové sobotě nebezpečného odpadu dne 27.11.2010
8.Informace o dotazníku: ,,Pořízení územně analytických podkladů pro obce s rozšířenou
působností Podbořany.
9.Informace o probíhající petici za změnu procesu vyhledávání hlubinného úložiště radioaktivních
odpadů – příspěvek p. Benešové Lucie .
OVĚŘOVATELÉ : Kolář David
STAROSTA:

Beneš Václav

V Blatně 18.11.2010

Černý Miloš
MÍSTOSTAROSTKA: Kolibačová Eva

