Zápis
ze zasedání Zastupitelstva Obce Zámostí - Blata
konaném dne 7. července 2014 od 18.hod.
Místo konání: místnost obecního úřadu Blata čp. 16
Přítomni: Konečný Z., Ederová K., Vítová G., Snopek D., Vytejček L., Cerman M., Konečná I.
Program :
1/ Kontrola usnesení
2/ Změna na pozici účetní
3/ Žádost o příspěvek od Apropo Jičín, o.p.s.
4/ Dětský den - organizace
5/ Volby do zastupitelstva 10. a 11. 10. 2014
6/ Různé
Zasedání zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Zapisovatelkou
jmenoval I. Konečnou a ověřovatelé K. Ederovou a L. Vytejčka. Konstatoval, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Všemi přítomnými zastupiteli byl schválen program veřejné schůze.
ad 1) Provedena kontrola usnesení.
ad 2) p. Dana Krupičková ukončí činnost k 31.7.2014.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí , že bude uzavřena dohoda o provedení práce s p. Věrou
Lackovou od 1.8.2014.
ad 3) Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku Apropo Jičín, o.p.s.,
Soudná 13, 506 01 Jičín, IČ 01599682 ve výši Kč 5 000,-.
Schváleno : pro 5, proti 0, zdrželi se 2
ad 4) Úkoly na dětský den : posekat hřiště, vystěhovat garáž, uklidit prkna, připravit stoly na
posezení, přívod elektřiny, dřevo na oheň, gril, soutěže, účast kouzelníka.
ad 5) Harmonogram úkolů a lhůt voleb - viz úřední deska
Zastupitelstvo obce, dle par. 67 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, stanovuje počet volených
zastupitelů na 7, pro obec Zámostí-Blata byl stanoven jeden volební obvod, potřebný počet
podpisů na peticích pro podporu nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů byl
zveřejněn MU Sobotka dne 3.7.2014 – viz úřední deska
ad 6) Různé

stanoven termín dalšího zasedání na den 8.9.2014 v 18. hod.
program bude zveřejněn

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

program zasedání obecního zastupitelstva dne 7.7.2014
poskytnutí příspěvku Apropo Jičín, o.p.s. Soudná 13, 506 01 Jičín, IČ 01599682
ve výši Kč 5 000,-

Ukončení zasedání zastupitelstva v 19,15 hod.
Starosta:
Ověřovatelé :
Zapsala :
příloha :

Zdeněk Konečný
Květoslava Ederová
Ladislav Vytejček
Ivana Konečná
prezenční listina

