Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Zámostí - Blata
konaném dne 10.6.2013 od 18.hod.
Místo konání: místnost obecního úřadu Blata čp. 16
Přítomni:Konečný Z., Ederová K., Cerman M., Vytejček L., Snopek D., Vítová G.,Konečná I.
Program :
1/ Kontrola usnesení
2/ Schválení účetní závěrky 2012
3/ Pronájem obecního pozemku (par.č. 92)
4/ Schválení smlouvy EKO-KOM
5/ Dětský den – termín, program
6/ Oprava sportoviště
7/ Projednání návrhu smlouvy o pronájmu rybníka
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 veřejné schůze.
ad 1)
Provedena kontrola usnesení.
ad 2) Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení :
Zastupitelstvo obce Zámostí - Blata schvaluje dne 10.6.2013 účetní závěrku obce za rok 2012
a převod výsledků hospodaření ve výši 654.042,57 Kč na účet 432
Schváleno Pro: 7 proti: 0 zdrželi se : 0
ad 3)
Přednesen požadavek na pronájem obecního pozemku par. č. 92 k.ú. Zámostí a hlasováno o
návrhu usnesení :
Zastupitelstvo obce Zámostí – Blata schvaluje záměr pronajmout obecní pozemek
par. č. 92 v k.ú.Zámostí.
Schváleno Pro: 7 proti: 0 zdrželi se : 0
ad 4)
Starosta předložil smlouvu s EKO-KOM a.s. Praha 4 a dal hlasovat o návrhu usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy obce s EKO-KOM a.s. Praha 4 IČ 25134701.
Schváleno Pro: 7 proti: 0 zdrželi se : 0
ad 5)
Byl stanoven termín prázdninového dětského odpoledne na sobotu 13.7.2013 od 15:00 hod. s
tématickým názvem „Kovbojové a indiáni“. Neměli by chybět koně a děti v maskách. Nápoje
budou zajištěny p. Petrusem z místního hostince. Večer indiánský oheň, kytary a opékání
vuřtů, operativně dle počasí.

ad 6)
Projednána technologie a postup oprav sportoviště (prioritně povrchy). Starosta dal hlasovat o
návrhu usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje plánovanou opravu tenisových kurtů a
volejbalového kurtu.
Schváleno Pro: 7 proti: 0 zdrželi se : 0
ad 7)
Projednán návrh nájemní smlouvy obce s nájemcem rybníka. Hlasováno o návrhu usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o pronájmu rybníka Obce Zámostí-Blata s RK
ČR Humburky 59 504 01 Nový Bydžov IČ 27009254.
Schváleno Pro: 7 proti: 0 zdrželi se : 0
ad 8)
Ohledně komunikace Maršov – křižovatka na Jičín, která je po zimním období velmi
poškozená bude starosta jednat se Správou a údržbou silnic a.s.
Zastupitelstvo obce projednalo cenovou nabídku firmy Yellow House s.r.o. Nová Paka na
přístavbu multifunkčního přístřešku (pergoly) u garáže na hřišti. Jedná se o celodřevěnou
konstrukci z masivních dřevěných profilů, kotvenou ke stávajícím panelům, se záklopem
z hoblovaných prken. Nabídková cena činí 39.770,- bez DPH (bez nátěru, který provedeme
svépomocí)
Krytina bude na podzim řešena společně s opravou krytiny garáže, která již dosluhuje.
Hlasováno o návrhu usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje přístavbu multifunkčního
přístřešku
Schváleno Pro: 7 proti: 0 zdrželi se : 0
Zastupitelstvo obce projednalo žádost paní Z. Bažantové o omezení hluku sekáním o
nedělích. Vzhledem k negativnímu postoji zastupitelů a ojedinělosti žádosti se nebude
zastupitelstvo touto otázkou dále zabývat.
- stanoven termín dalšího zasedání na den 5.8.2013 v 18. hod.
program bude zveřejněn

USNESENÍ
Zastupitelstvo Obce Zámostí-Blata s c h v a l u j e :
-

program schůze obecního zastupitelstva dne 10.6..2013
účetní závěrku obce za rok 2012 a převod výsledků hospodaření
ve výši 654.042,57 Kč na účet 432
záměr pronajmout obecní pozemek par. č. 92 k.ú.Zámostí
uzavření smlouvy obce s EKO-KOM a.s. Praha 4 IČ 25134701
plánovanou opravu tenisových kurtů a volejbalového kurtu
smlouvu o pronájmu rybníka Obce Zámosti-Blata s RK ČR Humburky 59,
504 01 Nový Bydžov, IČ 27009254
přístavbu multifunkčního přístřešku

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20.00 hod.
Zdeněk Konečný
starosta
Ověřovatelé : Květoslava Ederová
Ladislav Vytejček
Zapsala Ivana Konečná
příloha :prezenční listina

