Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Zámostí-Blata
konaném dne 26.9.2011 od 18.hod.
Místo konání: místnost obecního úřadu Blata čp. 16
Přítomni: Konečný Z.,Vytejček L. Cerman M. Konečná I.
Program : 1) pronájem části návsi v Zámostí
2) rybník
3) žádost Apropo Jičín
4)různé
Zasedání zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Zapisovatelkou
jmenoval Ivanu Konečnou a ověřovatelé Ladislava Vytejčka a Milana Cermana, konstatoval,
že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Všemi přítomnými zastupiteli byl odsouhlasen program
zasedání dne 26.9.2011.
k bodu 1/
Pan Jan Novotný požádal o pronájem části návsi v Zámostí, kterou trvale užívá. Proti nájmu
nebyly žádné námitky, starosta dává hlasovat o návrhu usnesení, jímž zastupitelstvo schvaluje
žádost pana Jana Novotného o pronájem části návsi v Zámostí, kterou dosud užívá.
Odsouhlaseno, pro 4, proti 0, zdržel se 0
k bodu 2/
ohledně manipulace s vodní hladinou bylo jednáno s odborem životního prostředí
k bodu 3/
Apropo Jičín požádalo o poskytnutí dotace, bylo hlasováno o návrhu usnesení, jímž se
schvaluje dotace ve výši 6 000,-Kč
Odsouhlaseno, pro 4, proti 0, zdržel se 0
k bodu 4/
-v sobotu 1.10.2011 bude starosta zajišťovat zemní práce těžkou mechanizací (čištění
zanesení propusti pod komunikací k Dianě, kanalizace v Zámostí, případně další práce dle
počasí a časové náročnosti)
-projednávána ustanovení nájemní smlouvy ohledně nájmu hostince a bytu, která má být
uzavřena s panem Jaroslavem Petrusem
-stanoven termín dalšího zasedání na den 31.10.2011 v 18.hod. s programem kontroly
usnesení, dalšího jednání ohledně hostince a rybníka, různé
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USNESENÍ
Zastupitelstvo Obce Zámostí-Blata s c h v a l u j e :
-program schůze obecního zastupitelstva dne 26.9.2011
-žádost pana Jana Novotného o pronájem části návsi v Zámostí, kterou dosud užívá
-žádost Apropo Jičín o poskytnutí dotace ve výši 6 000,- Kč
Ukončeno zasedání zastupitelstva v 19.45 hod.
Starosta : Zdeněk Konečný
Ověřovatelé Květoslava Ederová
Ladislav Vytejček
příloha : prezenční listina
Zapsala : Ivana Konečná

