Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Zámostí-Blata konaném dne 18.9. 2017
od 18.00 hod.
Přítomni: Z. Konečný, J. Vytejčková, G. Vítová, D. Snopek, J. Kejval
Nepřítomni: K. Ederová, M. Cerman
Program: 1) Kontrola usnesení
2) Volby do Poslanecké sněmovny České republiky 20. -21.10. 2017
3) Dodatek ke smlouvě o nájmu – Tábor Blata, z. s.
4) Valná hromada VOS Jičín
5) Pronájem pozemku
6) Různé
Zasedání zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Zapisovatelkou
jmenoval Juditu Vytejčkovou a ověřovatelé Jaroslava Kejvala a Davida Snopka. Konstatoval, že
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Všemi přítomnými zastupiteli byl odsouhlasen program zasedání.
Ad 1) Provedena kontrola usnesení
Ad 2) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 20. – 21.10. 2017
Starosta jmenoval pí. Vytejčkovou zapisovatelkou okrskové volební komise (§ 17 odst. 6 zákona )
Dne 6.10.2017 proběhne první zasedání okrskové volební komise (§ 15 písm. d) zákona)
Dne 9.10.2017 bude zveřejněno oznámení o době a místě konání voleb v obci (§ 27 odst.1 zákona)
Ad 3) Dodatek ke smlouvě o nájmu – Tábor Blata, z. s.
-

nájemce žádá o prodloužení nájemní smlouvy na dalších 10 let, důvodem jsou nutné
investice do zázemí vybavení tábora
v dodatku smlouvy bude řešeno navýšení nájmu, ale i další změny související s připomínkami
ze strany obce…
( zachování volného průjezdu, noční klid, omezení hlasitých reprodukcí během dne )

Ad 4) Valná hromada VOS Jičín
Zastupitelstvo obce Zámostí- Blata deleguje ve smyslu § 84 odst. 2. Písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích pana Z. Konečného, jako zástupce obce na 24. řádnou valnou hromadu společnosti VOS Jičín
a pověřuje ho účastí, zastupováním a hlasováním na této valné hromadě.

Ad 5) Pronájem pozemku
-

p. Mašek projevil zájem o pronájem obecních pozemků p.č.131/1 a p.č.123/1 , smyslem
tohoto pronájmu je zajistit pravidelné sekání těchto luk ,které zajistí nájemce a využije seno
jako krmivo
obcí bude zveřejněn záměr o pronájmu těchto pozemku, poté bude vypracován návrh
smlouvy o pronájmu

Ad6) Různé
-

úprava veřejného prostranství před pozemkem pí. Charouzkové
snížení koruny lípy před obecním úřadem, obec požádá stromolezce o nabídku na ořezání
spadlý plot pí. Charouzkové na stromy podél p.č.568/1 – požádat majitelku pozemku o
nápravu havarijního stavu oplocení nebo jeho odstranění
zápis kontrolní komise
Maršov - kořeny stromů narušují příjezdovou komunikaci p.č.585 ,obec požádá majitele
sousedícího lesního pozemku p.č.239/4 o jejich vykácení
oprava obkladů na WC v obecním hostinci, v případě rozsáhlejší rekonstrukce by proběhla i
nutná oprava kanalizace
Vánoční posezení,stanoven termín na 9.12.od 14:00 hod.
Zastupitelům bylo předloženo rozpočtové opatření č. 2 – viz příloha tohoto zápisu

Stanoven další termín zasedání zastupitelstva obce na 6.11.2017

USNESENÍ
Zastupitelstvo Obce Zámostí-Blata:
-

schvaluje program schůze obecního zastupitelstva dne 18.9.2017
deleguje ve smyslu § 84 odst. 2. Písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích pana Z. Konečného,
jako zástupce obce na 24. řádnou valnou hromadu společnosti VOS Jičín a pověřuje ho
účastí, zastupováním a hlasováním na této valné hromadě

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva v 19.00 hod
Starosta:
Z.Konečný
Zapsala:
J.Vytejčková
Ověřovatelé: J.Kejval, D.Snopek
Přílohy:

Prezenční listina
Program zasedání zastupitelstva
Rozpočtové opatření č. 2

Vyvěšeno: 27.9.2017
Sejmuto:

