USNESENÍ Z 14.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BLATNO
KONANÉHO DNE 10.11.2011
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :
Čj. 1-14/2011
Program jednání.
Čj. 2-14/2011
Kontrola usnesení.
Čj. 3-14/2011
Smlouvu č. 84/2011 o dodání bezdrátového rozhlasu SARAH s digitálním kódováním a
vyhodnocením ve výši 425.019,-Kč.
Čj. 4-14/2011
Spoluúčast obce na financování bezdrátového rozhlasu ve výši 130.000,-Kč. Dotace z fondu
hejtmanky Ústeckého kraje činí 295.000,-Kč.
Čj. 5-14/2011
Rozpočtové opatření č. 12/2011 – přesun ve výdajích
- 200 tis. Kč- územní plán
+ 200 tis .Kč- místní rozhlas
Rozpočtové opatření č. 13/2011- přesun ve výdajích
- 90 tis.Kč – vodovod
+ 90 tis.Kč – domácí čistírny
Čj. 6-14/2011
Příspěvek na domácí ČOV ve výši 30.000,-Kč pro pí. Járovou, p. Ing. Pecku a pí. Čirčovou.
Čj. 7-14/2011
,, Plán společných zařízení ´´ zpracován v rámci komplexních pozemkových úprav pro kú.
Malměřice .
Čj. 8-14/2011
Prodej dřeva , pokáceného u potoka k Hraběnce, cena 200,-Kč/prm maximální množství
5 prm pro každého zájemce .
Zájemci se mohou hlásit do pondělí 14.11.2011 do 17 hod, po 17 hod bude provedeno
losování žadatelů.
Čj. 9-14/2011
Zakoupení 100 ks adventních kalendářů pro děti na akci rozsvícení vánočního stromu, která
se bude konat dne 27.11.2011 od 17,00 hod. Prodej svařeného vína – kelímek á 10,-Kč –
výtěžek z prodeje bude použit na zakoupení hraček do Mateřské školy Blatno.

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ
1. Návrh rozpočtu na rok 2012, který přednesl předseda finančního výboru p. Adámek
2. Dopis od stavební a obchodní společnosti HORÁK s.r.o. ohledně faktury č. 5023 za
práci provedené na stavbě ,,VODOVOD BLATNO´´.Bude provedeno posouzení
reklamací za účasti zhotovitele.
3. Petici ,,Ústeckého balíčku´´ legislativních změn, které mají pomoci řešit sociální
napětí na území Ústeckého kraje.
4. Oznámení o zvýšení ceny za odstranění odpadů na rok 2012 společností SKLÁDKA
VRBIČKA s.r.o.
5. Žádost p.Dohnala o prodej pozemku p.č. 31/3 v k.ú. Blatno. Bude provedeno místní
šetření za účasti starosty a dvou členů zastupitelstva .
6. Cenovou nabídku na opravu stěny kostela v obci Blatno vyhotovenou p. Džumanem.
7. Cenovou nabídku na zrestaurování sochy sv. Immaculaty vyhotovenou p. Granátem.
8. Informace ohledně zabezpečení přípravných prací v oblasti zprošťování výkonu
mimořádné služby zaslanou MÚ Podbořany .
9. Informace z jednání Rady svazku obcí Podbořansko konanou dne 8.11.2011.
10. Informace ze ,,Dne malých obcí´´ konaného dne 3.11.2011 v Praze.
11. Informace SÚRAO ohledně oznámení jmenování JUDr. Jana Prachaře ředitelem.
12. Lampionový průvod dne 11.11.2011 od 17,00 hod.
13. Zápis z jednání finančního výboru konaného dne 7.11.2011 přednesenou p. Adámkem.
14. Rozsvícení vánočního stromu dne 27.11.2011 od 17,00 hod.
ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ
1. Předsedovi komise životního prostředí Ing. Peckovi prošetřit pokácení stromu na
pozemku p. V. Žebrakovského ml.

OVĚŘOVATELÉ : Adámek Tomáš
V Blatně 10.11.2011

Mgr. Štérová Radmila

