Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Zámostí - Blata
konaném dne 5. srpna 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/ Nájemní smlouva M. Starsy – pozemek par. č. 92
3/ Projednání žádosti o prodej 3 ks panelů
4/ Havárie – stavidlo rybníka
5/ Oprava střechy na garáži (hostinec)
6/ Projednání opravy chodníku
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 veřejné schůze.
ad 1) Provedena kontrola usnesení.
ad 2) Nájemní smlouva - pozemek par.č. 92 v k.ú. Zámostí
V souvislosti s pronájmem bylo poukazováno na omezení vlastnického práva u pronajímané
parcely 92, spočívajícího ve věcném břemeni chůze a jízdy ze dne 14.10.2002 a dále na to, že
se jedná o trvalý travní porost. Z těchto důvodů bude nájemní smlouva koncipována tak, že
nájemce nesmí za žádných okolností omezit přístup na sousední parcely č.56 a 90/5 v k.ú.
Zámostí - dle podmínek věcného břemene a dále to, že nebude nijak měnit způsob využití
pozemku a zachová na něm travní porost.
Hlasováno o návrhu usnesení : Zastupitelstvo obce Zámostí-Blata schvaluje uzavření nájemní
smlouvy pozemku par.č.92 k.ú. Zámostí s panem Milošem Starsy.
Schváleno. pro: 5, proti: 0 zdrželi se : 2
ad 3) Prodej 3 ks betonových panelů
Zastupitelstvo projednalo prodej 3ks panelů a vyhovělo tak žádosti pana Luboše Jákla
Hlasováno o návrhu usnesení :
Zastupitelstvo obce Zámostí – Blata schvaluje prodej 3 ks betonových panelů
Schváleno. pro: 6, proti: 0 zdrželi se : 1
ad 4) Havárie stavidla rybníka
Starosta seznámil zastupitele s úkony, které byly provedeny ve snaze zabránit většímu úniku
vody z rybníka. Vzhledem ke špatnému technickému stavu požeráku nebylo možné na 100%
zabránit úniku vody a stavidlo bude muset být po ukončení turistické sezony opraveno.
Bylo osloveno několik stavebních a projekčních firem, které by měly v průběhu srpna a září
navrhnout optimální řešení a způsob opravy. O celé situaci a důvodech poklesu hladiny byl
informován i odbor životního prostředí - vodoprávní úřad MěÚ Jičín.

ad 5) Oprava střechy na garáži (hostinec)
S ohledem na špatný technický stav střechy na garáži a přístavbě hostince bude provedena její
oprava, aby se zabránilo zatékání a případným dalším škodám na nemovitosti.
Na základě cenové nabídky byla vybrána firma Jan Jezdinský, která provede do konce měsíce
srpna opravu pláště střechy, oplechování poničených atik, nutnou výměnu některých
klempířských prvků,okapů a svodů. Předpokládané výdaje na opravu nepřesáhnou 43.025,-Kč
bez DPH
Hlasováno o návrhu usnesení :
Zastupitelstvo obce Zámostí – Blata schvaluje opravu střechy garáže hostince firmou Jan
Jezdinský
Schváleno. pro: 7 , proti: 0 zdrželi se : 0
ad 6) Projednání opravy chodníku
Technický stav chodníku po pravé straně komunikace směrem k Zámostí je zcela
nevyhovující, dlažba je propadlá, obrubníky vyvrácené. Starosta nechal zpracovat několik
cenových nabídek na rekonstrukci, projednáním těchto oprav se zastupitelstvo bude zabývat i
na dalším zasedání, kdy budou pravděpodobně k dispozici i další cenové kalkulace.
- stanoven termín dalšího zasedání na den 23. září 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 5.srpna 2013
uzavření nájemní smlouvy pozemku par. č. 92 k.ú. Zámostí s panem Milošem Starsy
prodej 3 ks betonových panelů
opravu střechy garáže hostince firmou Jan Jezdinský
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20.00 hod.
Zdeněk Konečný
starosta

Ověřovatelé : Květoslava Ederová
Ladislav Vytejček
Zapsala Ivana Konečná
příloha :prezenční listina

