Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Zámostí-Blata
konaném dne 16.7.2012 od 18.40 hod.
Místo konání: místnost obecního úřadu Blata čp. 16
Přítomni: Konečný Z., Ederová K., Vítová G., Snopek D., Cerman M., Konečná I.,
Omluven : L. Vytejček
Zasedání zahájil starosta obce a konstatoval, že bylo řádně svoláno. Zapisovatelkou jmenoval
Ivanu Konečnou a ověřovatelé Milana Cermana a Květoslavu Ederovou, konstatoval, že
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Všemi přítomnými zastupiteli byl odsouhlasen program
veřejné schůze.
Program : 1) Návrh změny č. 2 ÚPSÚ Zámostí- Blata
2) Kontrola obecních poplatků
3) Dětský den
4) Různé
ad 1) - zastupitelstvo se seznámilo s materiály ohledně návrhu změn č. 2 ÚPSÚ Zámostí-Blata
dle vyhlášky, která byla zveřejněna a byl stanoven termín veř.projednání na 21.8.2012
v 16:00 hod. na Obecním úřadě Zámostí-Blata, Blata 16.
ad 2) - paní Dana Krupičková předložila seznam těch, kteří dosud nezaplatili poplatky za
komunální odpad a poplatky ze psů. Bylo zjištěno, že poplatky jsou z cca 90% uhrazeny. Ti,
kdo dosud nezaplatili, budou upomenuti. /zajistí p.Konečná/
ad 3) - uskutečněná akce dětského odpoledne s vítáním prázdnin, byla vyhodnocena jako
úspěšná s poděkováním všem, kteří pomohli při jejím uspořádání. Dle účastníků by se měla za
rok opakovat.
ad 4) - návrh na změnu územního plánu obce – navrhovatel sl.Žofková
Obec dne 21.6.2012 požádala odbor územního plánování a rozvoje města MěÚ Jičín o
posouzení návrhu o změnu územního plánu obce dle ustanovení § 46 stavebního zákona.
K tomuto návrhu obec obdržela dne 11.7.2012 stanovisko pořizovatele (odboru ÚP a RM),
na základě kterého prověří možnost zařazení části pozemku parc.č.94/8 v k.ú. Zámostí do
plochy s funkčním využitím „obytné území – návrh“,náležející do zóny „Zona 1.2.1.B1.Blata„zóna smíšená venkovská (obytně rekreační)“. Dotčený pozemek přímo navazuje na hranici
současně zastavěného území, dopravní obslužnost je zajištěna přímým připojením dotčeného
pozemku na stávající místní komunikaci a inž. sítě se nachází v dosahu dotčeného pozemku.
-

před zahájením zasedání zastupitelstva se neplánovaně dostavili na obecní úřad
Mgr. Romana Semecká, JUDr. Hejral a N.Hejralová a pokoušeli se bez ohledu na to,
že rybník resp. vyrovnání za rybí obsádku není na programu, vytvářet nátlak na řešení.
Diskuse byla ukončena s tím, že starosta bude Mgr. Semeckou informovat písemně
dne 17.7.2012 a následně bude reagovat na její korespondenci.

-termín dalšího zasedání byl stanoven na den 20. srpna 2012 v 18.00 hod. ,
program bude zveřejněn
USNESENÍ
Zastupitelstvo Obce Zámostí-Blata s c h v a l u j e :
-program schůze obecního zastupitelstva dne 16.7.2012
Skončeno v 19:40 hod.
starosta obce
Zdeněk Konečný

Ověřovatelé : Květoslava Ederová,
M. Cerman
Přílohy : program
prezenční listina,
Zapsala : I. Konečná

