Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Zámostí-Blata
konaném dne 10.12.2012 od 18.hod.
Místo konání: místnost obecního úřadu Blata čp. 16
Přítomni:Konečný Z., Ederová K., Vytejček L.,Vítová G.,Snopek D., Konečná I.
Nepřítomni: Cerman M.-omluven
Program :
1) Kontrola usnesení
2) Schválení a vyhlášení změny č. 2 ÚPSÚ
3) Projednání výsledků protokolu rozboru vypouštěných odpadních vod
4) Vyhodnocení předvánočního posezení
5/ Zhodnocení práce obecního zastupitelstva za rok 2012
6/ Rozpočet
7/ 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/ Kontrola usnesení – kontrolní výbor se sejde dne 17.12.2012
Ad 2/ Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem změny č. 2 ÚPSÚ Zámostí-Blata.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že ověřilo návrh změny č. 2 ÚPSÚ
Zámostí - Blata, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se
stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu
a Vydává Změnu č. 2 ÚPSÚ Zámostí - Blata formou opatření obecné povahy č.
1/2012.
Odsouhlaseno : pro: 5 proti: 0, zdržel se : 0
Ad 3/ Veřejnost byla informována o výsledcích rozborů vypouštěných
odpadních vod na předvánočním posezení dne 8.12.2012. U výpusti č. 2 – Horka
byly překročeny limitní hodnoty nebezpečných látek ve vypouštěných
odpadních vodách.

Ad 4/ Předvánoční posezení dne 8.12.2012 proběhlo za velké účasti občanů a
úspěch mělo vystoupení místních dětí.
Ad 5/ Starosta obce vyhodnotil práci zastupitelstva
Ad 6/ Rozpočet je rozpracován, starosta dává hlasovat o návrhu usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje hospodaření obce dle rozpočtového provizoria do
schválení rozpočtu na rok 2013
Odsouhlaseno : pro: 5 proti: 0, zdrželi se: 0
Ad 7/ Plánuje se zadání rozboru maršovské vody v období duben-květen 2013.
Probíhá příprava inventarizace, na Kú v Jičíně bude požádáno o výpis z LV obce
k 31.12.2011/zajistí p. Konečná/
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje jednorázovou odměnu p.Daně Krupičkové
ve výši Kč 3 000,- Kč
odsouhlaseno: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Zastupitelstsvo schvaluje jednorázovou odměnu p.Ladislavu Vytejčkovi
ve výši Kč 2 000,-Kč
Odsouhlaseno : pro 4, proti 0, zdrželi se : 1
Starosta stanovil počet členú okrskové volební komise na 4

U S N E S E N Í:
Zastupitelstvo Obce Zámostí-Blata
I. Schvaluje:
- program schůze obecního zastupitelstva dne 10.12.2012
- vydání vyhlášky č. 2 o změně č. 2 ÚPSÚ Zámostí-Blata formou opatření obecné povahy
- hospodaření obce dle rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu na rok 2013
- poskytnutí jednorázové odměny p.Daně Krupičkové ve výši 3000,- Kč
- poskytnutí jednorázové odměny p.Ladislavu Vytejčkovi ve výši 2000,- Kč
II. Bere na vědomí,
že ověřilo návrh Změny č. 2 ÚPSÚ Zámostí - Blata, že není v rozporu s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a
se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.
III. Vydává
Změnu č. 2 ÚPSÚ Zámostí - Blata formou opatření obecné povahy č. 1/2012.

Stanovení dalšího termínu zasedání na den 14.1.2013 v 18.00 hod. Program
bude zveřejněn.

Zasedání zastupitelstva ukončeno ve 20,00 hod.
Zdeněk Konečný
starosta
Zapsala : Ivana Konečná

Ověřovatelé : Květoslava Ederová

Ladislav Vytejček
Příloha č. 1 – prezenční listina

