Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Zámostí-Blata
konaném dne 4.4. 2016 od 18.00 hod.
Přítomni: Z.Konečný, K.Ederová, M.Cerman, J.Vytejckova, D.Snopek
Nepřítomni: G.Vítová, J.Kejval

Program: 1) Kontrola usnesení
2) Žádost Apropo Jičín
3) Jarní úklid
4) Směna pozemků par. č. 127/1 za 101/9
5) Různé
Zasedání zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Zapisovatelkou
jmenoval Juditu Vytejčkovou a ověřovatelé Davida Snopka a Milana Cermana. Konstatoval, že
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Všemi přítomnými zastupiteli byl odsouhlasen program zasedání.
Ad1) provedena kontrola usnesení
Ad2) Žádost Apropo Jičín
Zastupitelstvo projednalo žádosti o poskytnutí dotace pro Apropo Jičín, o. p. s. ve výši 12.000,-Kč
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje žádosti o poskytnutí dotace pro APROPO Jičín, o.p.s.
na rok 2016
Schváleno: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
Ad3) Jarní úklid
Termín jarní brigády zaměřený na úklid návsi a okolí byl stanoven na 23.4.2016 od 9.00 hod.,
případná výpomoc spoluobčanů s vlastním náčiním bude vítána, tak jako každý rok se bude
jednat o zametení veřejných prostranství, hrabání listí a další drobné práce.
V případě nepříznivého počasí bude termín posunut na další sobotu, bližší informace budou
poskytnuty prostřednictví obecního rozhlasu.
Dne 22.5.2016 proběhne svoz nebezpečného odpadu, příjezd vozidel je nahlášený na 8:40 ,
odjezd 8:50 , podrobnosti už byly zveřejněny na úřední desce.
Ad4) Směna pozemků par. č. 127/1 za 101/9
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem směnné smlouvy mezi obcí a panem Heršálkem.
Jedná se o bezúplatnou směnu pozemků p.č.127/1 za p.č.101/9 v k.ú.Zámostí ,
dle geometrického plánu 330-215/2015 ( k nahlédnutí na OÚ )
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemku p.č. 127/1 za pozemek p.č.101/9
Schváleno: Pro:5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
Ad5) Různé
Dne 30.4.2016 proběhne na hřišti „pálení čarodějnic“ spojené s opékáním od 17 hod. ,
Organizaci zajistí J.Vytečková a starosta.
Dne 4.4.2016 podal pan Jakub Bažant písemnou stížnost ve věci úmyslného narušování občanského
soužití. Celá záležitost byla podstoupena k projednání k přestupkové komisi MÚ Sobotka.
Zastupitelstvo se dále zabývalo dalšími možnostmi zpomalení provozu v obci .

Stanoven termín dalšího zasedání na 23.5. 2016, program bude zveřejněn.

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

Program zasedání zastupitelstva dne 4.4. 2016
Žádosti o poskytnutí dotací pro APROPO Jičín, o.p.s. na rok 2016
Směnu pozemku p.č. 127/1 za pozemek p.č.101/9

Ukončení zasedání zastupitelstva v 19.30
Starosta: Z. Konečný
Ověřovatelé: D. Snopek
M: Cerman
Zapsala: J. Vytejčková
Příloha: Program
Prezenční listina

Vyvěšeno: 13.4.2016
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