Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Zámostí-Blata konaném dne 7.9.2015
od 18.00 hod.
Přítomni: Z. Konečný, K. Ederová, J. Vytejčková, D. Snopek
Nepřítomni: G. Vítová, J. Kejval, M. Cerman
Program:
1) Kontrola usneseni
2) Údržba obecního lesa
3) Pronájem časti pozemku 551/1 – změna majitele
4) Místní poplatky
5) Plánované opravy
6) Zřízení kulturního výboru
7) Různé
Zasedání zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Zapisovatelkou
jmenoval Juditu Vytejčkovou a ověřovatelé Květu Ederovou a Davida Snopka. Konstatoval,
že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Všemi přítomnými zastupiteli byl odsouhlasen program
zasedání.
Ad 1) Provedena kontrola usneseni
Ad 2) Údržba obecního lesa
Zastupitelstvo po pečlivém uvážení zamítlo nabídku firmy ARBOPLAN, s. r. o.
Obec si vyžádala na MÚ Jičín lesní hospodářskou osnovu a mapy, po provedení kontroly
porostů bude lesním hospodářem navržen další postup, případně stanoven harmonogram
nutných prací a zásahů v porostu.
Ad 3) Pronájem části pozemku 551/1 – změna majitele
Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 551/1 manželům Dvořákovým.
Dle ustanovení §39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích bude tento záměr zveřejněn
na úřední desce.
Ad 4) Místní poplatky
K 7. 9. 2015 vybráno 90% poplatků, žádáme poplatníky o urychlenou úhradu.
Ad 5) Plánované opravy
V průběhu září a října bude zahájena oprava veřejného osvětlení a vybudování přípojky
elektro do skladu a přístřešku na hřišti, na autobusové zastávce v Zámostí se objevily trhliny
v obvodovém zdivu, bude nutné alespoň zatmelení proti zatečení vody před zimním obdobím.

Ad 6) Zřízení kulturního výboru
Dle návrhu Judity Vytejčkové zastupitelstvo projednalo zřízení kulturního výboru.
Starosta navrhl zřízení tříčlenného kulturního výboru, na funkci předsedkyně navrhl
Juditu Vytejčkovou, další členy výboru Annu Sedláčkovou a Vieru Konečnou.
Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zámostí-Blata zřizuje tříčlenný kulturní výbor, jehož předsedkyní
bude Judita Vytejčková, dalšími členy výboru Anna Sedláčková a Viera Konečná
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Ad 7) Různé
Termín vánoční besídky je předběžně stanoven na 5.12. , program a další podrobnosti
budou řešeny na příštím zasedání zastupitelstva.
Stanoven termín dalšího zasedání zastupitelstva obce na 19.10. 2015

USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Zámostí – Blata schvaluje:
-

program zasedání obecního zastupitelstva dne 7.9. 2015
zřízení tříčlenného kulturního výboru, jehož předsedkyní bude Judita Vytejčková,
dalšími členy výboru Anna Sedláčková a Viera Konečná

Ukončení zasedaní zastupitelstva v 19.00 hod.
Starosta: Z. Konečný
Ověřovatelé: K. Ederová
D. Snopek
Zapsala: J. Vytejčková
Přílohy: prezenční listina
program zasedání
Vyvěšeno: 17.9.2015

