Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Zámostí-Blata
konaném dne 1.10.2012 od 18.hod.
Místo konání: místnost obecního úřadu Blata čp. 16
Přítomni:Konečný Z.,Ederová K.,Vytejček L.,Cerman M.,Vítová G.,Konečná I.
Nepřítomni: Snopek D.
Program : 1) Doplnění člena kontrolního výboru
2) Obecně platné vyhlášky
3) Záměr pronájmu pozemku č. 551/1
4) Dohoda o narovnání /rybník/
5/ Žádost o zřízení věcného břemene na parc. č. 569/1
6/ Organizace voleb
7/ Rozpočtová změna č. 1
8/ 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 zasedání.
Ad 1/ Předsedkyně kontrolního výboru navrhuje jako členku kontrolního výboru
paní Kamilu Kejvalovou, která nahradí paní Kláru Snopkovou. Starosta dal
hlasovat o návrhu usnesení, jímž zastupitelstvo obce odvolává z funkce členky
kontrolního výboru paní Kláru Snopkovou a volí členku kontrolního výboru
paní Kamilu Kejvalovou.
odsouhlaseno : pro : 6, proti : 0, zdržel se : 0
Ad 2/ Provedena příprava obecně platných vyhlášek, které budou předloženy ke
schválení do příštího zasedání zastupitelstva.
Ad 3/ Po projednání návrhu o záměru pronajmout pozemek č. 551/1 hlasováno o
návrhu usnesení,jímž zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu pozemku č.
551/1.
odsouhlaseno : pro : 6, proti : 0, zdržel se : 0
Ad 4/ Zastupitelům byla starostou předložena 27.9.2012 dohoda o narovnání
ohledně rybníka s bývalým nájemcem, která byla dne 1.10.2012 podpisy
oboustranně stvrzena.

Ad 5/ Starosta seznámil přítomné s žádostí o podpis smlouvy o zřízení věcného
břemene na parc. č. 569/1v k.ú.Zámostí, dle přiloženého GP č.315-72/2012
Zřízení věcného břemene na parc. č. 569/1 bylo odsouhlaseno všemi přítomnými
zastupiteli.
Odsouhlaseno : pro : 6, proti 0, zdržel se : 0
Ad 6/ Organizace voleb zajištěna – provede p. K.Ederová
Ad 7/ Zastupitelům byla předložena navrhovaná rozpočtová změna č. 1,
viz příloha tohoto zápisu, hlasováno o návrhu usnesení : Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtovou změnu č. 1.
Odsouhlaseno: pro 6, proti : 0, zdržel se : 0
Ad 8/ zvonička, pozemní komunikace, osvětlení, nakloněný stříbrný smrk,
výpomoc při údržbě veřejného prostranství
- další termín schůze stanoven na 5.11.2012 v 18.00 hod., Blata 16

USNESENÍ
Zastupitelstvo Obce Zámostí-Blata s c h v a l u j e :
-program schůze obecního zastupitelstva dne 1.10.2012
-odvolání z funkce členky kontrolního výboru paní Kláry Snopkové
-zvolení členky kontrolního výboru paní Kamily Kejvalové
-záměr o pronájmu pozemku č. 551/1
-zřízení věcného břemene na parc. č. 569/1
- rozpočtovou změnu č. 1
skončeno ve 20,00 hod.
Starosta obce
Zdeněk Konečný
Zapsala Konečná I.
Ověřovatelé :
Květoslava Ederová
Ladislav Vytejček

