USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BLATNO
KONANÉHO DNE 16.2.2012

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE
Čj 1-18/2012
Program jednání .
Čj 2-18/2012
Rozvojové plochy územního plánu.
Čj 3-18/2012
Rozpočtové opatření č. 1/2012 Dotace na výkon státní správy + MŠ
příjmy + 129,5 tis. Kč
výdaje + 129,5 tis. Kč
Čj 4-18/2012
Finanční příspěvek na rok 2012 ve výši 2.526,-Kč – Městské knihovně Žatec.
Čj 5-18/2012
Finanční příspěvek na rok 2012 ve výši 500,-Kč – Svaz tělesně postižených Podbořany
Čj 6-18/2012
Výměnu bytu p.Chochulové v č.p. 64 (tento byt je stále poškozený požárem ) za byt v č.p.
117 ( tento byt byl poskytnut obcí Blatno jako náhradní byt ) do října roku 2012.
Čj 7-18/2012
Podporu nemocnice Žatec pro zachování stávajícího rozsahu zdravotní péče.
Čj 8-18/2012
Odpuštění nájmu p.Půtovi na dobu rekonstrukce bytu.
Čj 9-18/2012
Rekonstrukci bytu p. Půty bude provádět firma DROPS Jesenice.
Čj 10-18/2012
Převedení hospodářského výsledku za rok 2011, příspěvkové organizace obce Blatno
Mateřské školy v Blatně , ve výši 48.772,14 Kč do rezervního fondu. Tyto prostředky budou
použity na nákup nových varných stoliček.
Čj 11-18/2012
Komisi pro výběr zhotovitele víceúčelové sportovní plochy, v které bude 5 členů .
(2 zástupci obce + 3 zástupci TJ Blatno )
Čj 12-18/2012
Souhlas s prováděním průzkumných prací pro vybudování hlubinného úložiště jaderného
odpadu za těchto podmínek:
- Průzkumy budou provedeny v dalších vytipovaných lokalitách
- Dotčené obce obdrží zákonem stanovený příspěvek (min. 600 tis. Kč + 30 hal/m2
průzkumné plochy) v k.ú. dotčené obce, a to ročně po dobu trvání průzkumů.

-

Souhlas s průzkumnými pracemi nesmí být považován za souhlas s hlubinným
úložištěm radioaktivních odpadů (předmět smlouvy).

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ
1.) Informaci o nabídkách firem hřiště s umělým povrchem.
2.) Kontrola hospodaření za rok 2011 proběhla bez závad.
3.) Dopis z ministerstva zemědělství o zahájení řízení ve věci odvodu za porušení
rozpočtové kázně.
4.) Odvolací dopis starosty obce ,který byl adresován vedoucímu odboru –ministerstva
zemědělství.
5.) Informace o podání žádosti na dotaci - oprava sochy SV. IMMACULATY.
6.) Informace o podání žádosti na dotaci POV – oprava mostků
7.) Nabídka likvidace nebezpečného odpadu fa. BECKER BOHEMIA
8.) Rozhodnutí ministerstva zemědělství č. 4/2012
9.) Informace o službách pro občany – kancelář finančního arbitra.
10.)Zakoupení ceny do tomboly pro hasiče z Lubence z fondu starosty
11.)Nabídku na divadelní představení DON QUIJOTE DE LA ANCHA
12.)Výroční schůze TJ 18.2.20112 + výroční schůze ČSZ Blatno.
13.)Informace o zasedání u kulatého stolu v Jihlavě.
ZASTUPITELSTVO OBCE ZAMÍTLO
1. Žádost p.Boudy Vladimíra ml. o prominutí poplatku 5.000,-Kč za vodovodní přípojku.

OVĚŘOVATELÉ: Štérová Radmila
V Blatně 16. 2. 2012

Kolibačová Eva

STAROSTA : Beneš Václav

