Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Zámostí-Blata
konaném dne 29.8.2011 od 18.hod. pokračováno dne 1.9.2011 ve 20.hod. a
5.9.2011 v 19.hod.
Místo konání: místnost obecního úřadu Blata čp. 16
Přítomni: Konečný Z.,Ederová K.,Vytejček L., Snopek D.,Vítová G., Cerman M., Konečná I.
Program : 1) Příprava výběrového řízení na pronájem rybníka
2) Akce „Konec prázdnin“
3) Vyhodnocení výběrového řízení na obecní hostinec a byt
4) Různé
Zasedání zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Zapisovatelkou
jmenoval Ivanu Konečnou a ověřovatelé Ladislava Vytejčka a Květoslavu Ederovou,
konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Všemi přítomnými zastupiteli byl
odsouhlasen program veřejné schůze.
ad 1) Starosta seznámil členy zastupitelstva s obsahem jednání se současným nájemcem
rybníka, otázka dalšího postupu ohledně pronájmu není dosud uzavřena
ad 2) Akce konec prázdnin se uskuteční dne 3.9.2011 od 14.hod.
ad 3) O pronájem hostince a bytu projevili zájem pan Špringl, pan Vopelka, pan Petrus a pan
Haas. Všichni zájemci přednesli své záměry.
pokračováno v jednání bude dne 1.9.2011 ve 20.hod.
Znovu byly přehodnocovány nabídky jednotlivých uchazečů, pokračováno bude 5.9.2011
v 19.hod., kdy bude znovu hovořeno s panem Petrusem a panem Haasem. Oba dva uchazeči
podrobněji uvedli své podnikatelské záměry. Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení :
Obecní hostinec a byt bude na základě nové nájemní smlouvy pronajat panu Jaroslavu
Petrusovi.
Odsouhlaseno: pro 5, proti 0 , zdržel se 2
-další termín schůze stanoven na 26.9.2011 v 18.00 hod., Blata 16
Program : 1) Kontrola usnesení
2) Kontrola poplatků
3) Pronájem rybníka
4) Nájemní smlouva s Jaroslavem Petrusem
5) Různé

USNESENÍ
Zastupitelstvo Obce Zámostí-Blata s c h v a l u j e :
- program schůze obecního zastupitelstva dne 29.8.2011
- Obecní hostinec a byt bude na základě nové nájemní smlouvy pronajat panu Jaroslavu
Petrusovi
Skončeno ve 22,30 hod.
Zapsala Konečná I.

Starosta obce Zdeněk Konečný

Ověřovatelé :

Květoslava Ederová

Ladislav Vytejček

Příloha : prezenční listina

Vyvěšeno:

12.9.11

Sejmuto:

