Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Zámostí-Blata konaném dne 30.3. 2015
od 18.00 hod.

Přítomni: Z.Konečný, K.Ederová, M.Cerman, J.Vytejckova, J.Kejval, D.Snopek
Nepřítomni: G.Vítová
Program: 1) Kontrola usnesení
2) Rozpočet pro rok 2015, závěrečný účet 2014
3) Pronájem pozemků p.č. 181,183,123,131 v k.ú. Zámostí
4) Žádost Apropo Jičín
5) Jarní úklid
6) Výběrové řízení – oprava VO
7) Biologický odpad
8) Obnova přístupové komunikace par.č. 556, 66/6, 62/7, 560 v k.ú. Zámostí
9) Různé
Zasedání zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Zapisovatelkou jmenoval Juditu
Vytejčkovou a ověřovatelé Jaroslava Kejvala a Milana Cermana. Konstatoval, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Všemi přítomnými zastupiteli byl odsouhlasen program zasedání.
ad1) Provedena kontrola usnesení
ad2) Rozpočet pro rok 2015, závěrečný účet 2014
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dne 30.3.2015 závěrečný účet za rok 2014
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
Schváleno: pro : 6, proti : 0, zdrželi se : 0
Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2015 dle návrhu rozpočtu.
Schváleno: pro : 6, proti : 0, zdrželi se : 0
ad3) Pronájem pozemků p.č. 181,183,123,131 v k.ú. Zámostí
Na základě žádosti Jany Dufkové obec zvažuje dlouhodobý pronájem těchto pozemků,
které by byly hospodářsky využívány. Oznámení o záměru pronajmout tyto pozemky, bude zveřejněno na
úřední desce a podmínky pronájmu budou projednány na příštím zasedání zastupitelstva.
ad4) Žádost Apropo Jičín
Zastupitelstvo projednalo žádosti o poskytnutí dotace Apropo Jičín, o. p. s. ve výši 12 000kč.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje žádost o poskytnutí dotace na rok 2015
Schváleno: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0

ad5) Jarní úklid
Termín jarní brigády zaměřený na úklid návsi a okolí byl stanoven na 25.4. od 9.00 hod.
ad6) Výběrové řízení - oprava VO
Na příští zasedání zastupitelstva budou připraveny cenové nabídky jednotlivých dodavatelů
ad7) Biologický odpad
Obec objednala 2ks nádob (240l) na biologický odpad, které budou umístěny u obecního úřadu
a v lokalitě Horka, specifikace tohoto odpadu je uvedena přímo na kontejneru.
ad8) Obnova přístupové komunikace par.č. 556, 66/6, 62/7, 560 v k.ú. Zámostí
S ohledem na skutečnost, že se během posledních dvou let jednání s paní Rymelovou nepodařilo najít jiné
schůdnější řešení, požádá obec AGROCHOV Sobotka a. s., o obnovení přístupové komunikace na par. č. 556,
66/6, 62/7, 560 v k.ú. Zámostí.
ad9) Vyhláška o zrušení trvaléo pobytu
Žadatel zatím nedodal veškeré podklady, proto záležitost zůstává stále v řešení.
ad10) Různé
Dne18.4. pořádá obec Zámostí-Blata exkursi do muzea pivovarnictví v Praze
Bližší informace budou zveřejněny v obecním hostinci.
Firma Pavel Bajzík dokončila opravu hydroizolace zdiva v sále obecního hostince.
V rámci dokončení rekonstrukce sálu bude provedeno kompletní vymalování a výměna svítidel.
Stanoven termín dalšího zasedání na 18.5. 2015
USNESENÍ
Zastupitelstvo Obce Zámostí-Blata s c h v a l u j e :
program zasedání obecního zastupitelstva dne 30.3. 2015
dne 30.3.2015 závěrečný účet za rok 2014 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením bez výhrad
- rozpočet na rok 2015 dle návrhu rozpočtu
- žádost o poskytnutí dotace pro APROPO Jičín o. p. s.
-

Ukončení zasedání zastupitelstva v 19,30 hod.
Starosta: Zdeněk Konečný
Ověřovatelé : Milan Cerman
Jaromír Kejval
Zapsala : Judita Vytejčková
příloha : prezenční listina
program zasedání
schválený rozpočet pro rok 2015
Vyvěšeno: 9.4.2015
Sejmuto:

