Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Zámostí – Blata

Místo konání : místnost obecního úřadu Blata čp. 16
Přítomni : Konečný Z., Ederová K., Vytejček L., Snopek D.,Vítová G., Konečná I.
Nepřítomen: Cerman M. - omluven

Program: 1) Kontrola usnesení
2) Organizace předčasných voleb do Parlamentu ČR
3) Oprava stavidla – vyhodnocení nabídek, termín opravy
4) Oprava – narovnání zvoničky (firma Roubal)
5) Různé

Zasedání zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno.
Zapisovatelkou jmenoval Ivanu Konečnou a ověřovatelé Květoslavu Ederovou a
Ladislava Vytejčka. Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Všemi
přítomnými zastupiteli byl odsouhlasen program zasedání.
Ad 1) Provedena kontrola usnesení

Ad 2) Do 25.9.2013 budou Městskému úřadu Sobotka sděleny informace ohledně
voleb. Starosta stanovil minimální počet volební komise 4. Jmenoval zapisovatele
volební komise Janu Petrusovou a určil plochu u autobusové zastávky k vyvěšení
volebních plakátů. Do 10.10.2013 bude zveřejněno Oznámení o místě a termínu
konání voleb v obci. Dne 14.10.2013 se uskuteční 1. Schůzka volební komise. Dne
19.10.2013 od 14.hod. zastupitelé provedou úklid prostorů obecního úřadu.

Ad 3) Zastupitelé obce byli seznámeni se situací ohledně havarijního stavu stavidla
rybníka, cenovou nabídkou a termínem opravy. Bylo jednáno s odborem životního
prostředí Mú Jičín, SCHKO Český ráj Turnov a Povodím Labe. Poté hlasováno o
návrhu usnesení, jímž zastupitelstvo obce schvaluje uskutečnění opravy stavidla
rybníka dle cenové nabídky fi ZEPOS RS s.r.o. Libuň IČ 26002671.
proti: 0 pro: 6 zdržel se : 0

Ad 4) Oprava zvoničky – jednáno s fi. Roubal, měla by být uskutečněna spolu
s opravou cesty na Horku během podzimních měsíců.

Ad 5) Různé
-

Oprava chodníku po pravé straně směrem k Zámostí se odkládá na jaro 2014
Oprava střešní krytiny garáže na hřišti a položení krytiny na přístřešek je třeba
provést současně. Po seznámení s cenovou nabídkou hlasováno o návrhu
usnesení, kterým zastupitelstvo schvaluje uskutečnění opravy střešní krytiny
garáže (na hřišti) a položení střešní rytiny přístřešku na hřišti dle cenové
nabídky fi Yellow house s.r.o. Nová Paka, IČ 28816269

proti: 0 pro : 6 zdržel se : 0

-

ZO plánuje uskutečnění tradiční vánoční besídky, organizační věci budou
upřesněny 4.11.2013
stanoven termín dalšího zasedání na den 4.11.2013 v 18. hod.
program bude zveřejněn
USNESENÍ

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

-

program zasedání zastupitelstva dne 23.září 2013
uskutečnění opravy stavidla rybníka dle cenové nabídky fi.ZEPOS RS
s.r.o. Libuň IČ 26002671
uskutečnění opravy střešní krytiny garáže (na hřišti) a položení střešní
krytiny přístřešku na hřišti dle cenové nabídky fi.Yellow house s.r.o.
Nová Paka IČ 28816269

Ukončeno zasedání zastupitelstva ve 19,30 hod.

Starosta : Zdeněk Konečný
Ověřovatelé : Květoslava Ederová
Ladislav Vytejček

Příloha : prezenční listina
Zapsala : Ivana Konečná

