Příloha zápisu č.4/2012
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Blatec
Výpis usnesení z veřejného Zasedání obce Blatec č.4/2012 ze dne 13.12 2012
Zastupitelstvo obce Blatec(dále ZO)po projednání přijalo:
Usnesení č.1/4/2012
ZO vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce od začátku roku do 30.11 2012 a k datu bez
připomínek.
Usnesení č.2/4/2012
ZO schválilo úpravy rozpočtu podle přílohy – prosinec 2012
Usnesení č.3/4/2012
ZO schválilo hospodaření obce Blatec pro začátek roku 2013 podle rozpočtového provizoria –
ve výši 1/12 rozpočtu loňského roku a to až do doby schválení řádného rozpočtu pro rok
2013.
Usnesení č.4/4/2012
ZO schválilo mandátní smlouvu na výběrové řízení pro výstavbu nové komunikace v nové
zástavbě u nádraží a opravu komunikace a chodníků na nové čtvrti.
Usnesení č.5/4/2012
OZ bere na vědomí vyhodnocení společného jednání o návrhu Územního plánu obce Blatec
OZ schvaluje v souladu s ust. § 47 odst.5 zákona č.183/2006 Sb.,o územním plánování a
stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů, zadání Územního plánu obce Blatec dle přílohy
usnesení.
Usnesení č.6/4/2012
OZ schválilo dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo č.285050006 mezi obcí Blatec a firmou Remit
s.r.o.
Usnesení č.7/4/2012
OZ schválilo dodatek č.5 ke smlouvě o závazku veřejné služby č.1012007-09 ze dne
17.12.2008.
Usnesení č.8/4/2012
OZ schválilo smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření a finančním auditu účetní
závěrky obce Blatec za rok 2012 s Auditorem Ing. Františkem Rašnerem
Usnesení č.9/4/2012
OZ souhlasí se zařazením obce k MAS Občané pro rozvoj venkova
OZ souhlasí se zahrnutím obce Blatec do územní působnosti místního partnerství – místní
akční skupiny Občané pro rozvoj venkova.
OZ souhlasí se zapojením se obce do přípravy ISU ve svém regionu pro období 2014-2020.
Usnesení č.10/4/2012
OZ vzalo na vědomí informaci o instalaci nového rozhlasu v obci.
OZ schválilo obnovení vývěsní tabule.
OZ vzalo na vědomí informaci o nutnosti oplotit kontejner na bioodpad z důvodu nekázně
občanů při ukládání odpadu.
OZ zamítlo žádost projektové kanceláře VODAM s.r.o. o finanční úhradu za nabídku do
soutěže na kanalizaci.

Skončeno v 19.45hod
V Blatci 13.12 2012

Jan Kadlec
starosta obce

