Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Zámostí-Blata
konaném dne 27.2.2012 od 18.hod.
Místo konání: místnost obecního úřadu Blata čp. 16
Přítomni: Konečný Z.,Ederová K.,Vítová G.,Cerman M., Snopek D., Vytejček L., Konečná I.,
Program : 1) Závěrečný účet za rok 2011
2) Rozpočet na r. 2012
3) Žádost sl..Žofkové a p. L. Binko
4) Velikonoční zábava
5) Různé (rybník, poplatky,kronika aj.)
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) Zastupitelstvo obce se seznámilo se závěrečným účtem za rok 2011
ad 2) Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu na rok 2012, s jeho rozpočtovými
příjmy a rozpočtovými výdaji (viz podrobněji příloha tohoto zápisu) a starosta dal hlasovat
o návrhu usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce dle předloženého návrhu na rok 2012
Odsouhlaseno: pro 7, proti 0 , zdržel se 0
ad 3) Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost sl. A.Žofkové, která hodlá podat vlastní
návrh na pořízení změny úz. plánu ohledně parcely č. 94/8 v k.ú. Zámostí za účelem výstavby
rodinného domku k trvalému bydlení
Starosta seznámil zastupitele obce s žádostí p. L. Binko o odkoupení betonových panelů od
obce, žadatel nechť podá písemnou odůvodněnou žádost, ks,cena /projedná starosta /
ad 4) nájemce hostince byl informován o termínu Velikonoční akce (7.4.2012 – od 20.hod.),
budou umístěny plakáty a rozneseny pozvánky s možností nákupu vstupenek
ad 5) Různé :
Rybník : Zastupitelstvo obce se seznámilo s rozhodnutím Kú v Hradci Králové, kterým bylo
zrušeno rozhodnutí Mú v Jičíně a řízení o povolení manipulace s vodní plochou bylo
zastaveno. Nájemce byl starostou vyzván k protokolárnímu předání předmětu nájmu.
Kronika : Zastupitelstvo obce se shodlo na osnově budoucích zápisů do kroniky, budou
připraveny podklady (data narození, úmrtí, požár, kriminalita, počasí, činnost obce) pro
zápisy
Poplatky : Byly vyvěšeny upoutávky s připomenutím občanům o placení poplatků za odpady
a za psy

stanovení dalšího termínu zasedání na 2.dubna 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 27.2.2012
-

rozpočet obce na rok 2012

Skončeno ve 20.00 hod.
Zapsala Konečná I.

Ověřovatelé Květoslava Ederová
Ladislav Vytejček

Přílohy : program
prezenční listina,
návrh rozpočtu

Starosta obce Zdeněk Konečný

