Zápis
ze zasedání Zastupitelstva Obce Zámostí - Blata
konaném dne 6.10.2014 od 18.hod.
Místo konání: místnost obecního úřadu Blata čp. 16
Přítomni: Konečný Z., Ederová K., Vítová G., Snopek D., Cerman M.,Konečná I.
Nepřítomni : Vytejček L.
Program :
1/ Kontrola usnesení
2/ Inventarizace
3/ Oprava hydroizolace- sál hostince
4/ Zhodnocení práce zastupitelstva 2010-2014
5/ Různé
Zasedání zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno.
Zapisovatelkou jmenoval I. Konečnou a ověřovatelé K. Ederovou a G. Vítovou.
Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Všemi přítomnými zastupiteli byl schválen program veřejné schůze.
ad 1) Provedena kontrola usnesení
ad 2) Předávací inventura
předseda komise : K.Ederová
členové: zastupitelé obce + p. V.Lacková
Inventura se uskuteční po dohodě nově zvoleného obecního zastupitelstva
ad 3) Stavební firma Pavel Bajzík, IČ 63571897 se sídlem Jičín, Smetanova 462 zpracovala
cenovou nabídku na 110 136,- Kč bez DPH. Následně byla provedena zkušební sonda, při
které byl zjištěn skutečný stav hydroizolace zdiva s vyhodnocením dalšího postupu opravy.
Cenová nabídka byla na základě těchto informací snížena na 86 518,- Kč bez DPH.
Hlasováno o návrhu usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje provedení opravy sálu hostince
firmou Pavel Bajzík dle cenové nabídky.
Odsouhlaseno : pro 6, proti 0, zdrželi se 0
ad 4) Starosta zhodnotil činnost obce v uplynulém období. Místostarostka poděkovala
starostovi za uskutečněnou práci pro obec v letech 2010-2014.
ad 5) Obnova obecní cesty – přístup k pozemku p.č. 69/2 - schůzka s paní Rymelovou
Starosta informoval přítomné zastupitele o průběhu jednání na místě samém s paní
Rymelovou, její právní zástupkyní, ředitelem Agrochovu Sobotka a.s., slečnou Žofkovou,
panem Heršálkem za účelem vyřešení stížnosti paní Olgy Rymelové ohledně příjezdové cesty
k její nemovitosti. Paní Rymelová se rozhodla nemovitost prodat. Právní zástupkyně paní
Rymelové bude ještě jednat s dalšími vlastníky sousedních pozemků.
Stanoven termín dalšího zasedání na den 10.11.2014 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 6.10.2014
provedení opravy sálu hostince firmou Pavel Bajzík dle cenové nabídky

Ukončení zasedání zastupitelstva v 19,20 hod.
Starosta Zdeněk Konečný
Ověřovatelé : K.Ederová
G. Vítová
Zapsala : Ivana Konečná
příloha : prezenční listina

