Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Zámostí-Blata konaném dne 26.2.2018
od 18.00 hod.
Přítomni: Z. Konečný, K.Ederová, J. Vytejčková, M. Cerman,D. Snopek, J. Kejval
Nepřítomni: G. Vítová

Program: 1) Kontrola usnesení
2) Návrh rozpočtu 2018
3) Vyhlášky obce
4) Návrh zadání změny č.3 ÚPSÚ Zámostí-Blata
5) Různé
Zasedání zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Zapisovatelkou
jmenoval Juditu Vytejčkovou a ověřovatelé Květoslavu Ederovou a Milana Cermana. Konstatoval, že
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Všemi přítomnými zastupiteli byl odsouhlasen program zasedání.
Ad1) Provedena kontrola usnesení
Ad2) Návrh Rozpočtu 2018
Zastupitelé se seznámili s návrhem rozpočtu pro rok 2018, zejména s jeho rozpočtovými příjmy a
výdaji ve výši 2.107.300,- Kč
Hlasováno o návrhu usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2018 dle návrhu
rozpočtu jako vyrovnaný ve výši příjmů 2.107.300,-Kč a výdajů ve výši 2.107.300,-Kč
Schváleno: pro 6 proti 0 zdrželo se 0
Ad3) Vyhlášky obce
V platnosti nadále zůstávají vyhlášky č.1. z roku 2005, č. 6 z roku 2005, č. 1 z roku 2012
Ad4) Návrh zadání změny č.3 ÚPSÚ Zámostí-Blata
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem, který řeší vymezení zastavitelného území v souladu se
zákonem č.183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu,změnou je dotčen pouze pozemek
p.č.94/8, náklady si hradí majitelka,základní koncepce rozvoje území bude zachována.
Hlasováno o návrhu usnesení:Zastupitelstvo obce schvaluje zadání změny č.3 ÚPSÚ Zámostí-Blata
Schváleno: pro 6 proti 0 zdrželo se 0
Ad5) Různé
Divadelní představení je plánováno na 23.3.2018 - Hostinec Blata od 18.00,vstupné 50Kč
(podrobnosti budou ještě zveřejněny)
-Velikonoční zábava – termín 31.3. 2018 , organizaci řeší kulturní výbor
Návrh pana Slezáka - odkoupení obecního pozemku – část par.p.č.126/1
Byla projednána jednorázová odměna pí. Lackové za přípravu podkladů pro audit a inventarizaci
majetku ve výši 3000 Kč.
Hlasováno o návrhu usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje udělení jednorázové odměny paní
Lackové ve výši 3000 Kč
Schváleno: pro 6 proti 0 zdrželo se 0
Starosta obce byl delegován jako zástupce obce na valnou hromadu VOS Jičín a.s.
Hlasováno o návrhu usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje delegování starosty, jako zástupce obce
na valnou hromadu VOS Jičín, a.s.
Schváleno : pro 6 proti 0 zdrželo se 0

Stanoven termín dalšího zasedání obce na 9.4. 2018, program bude zveřejněn

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

Program schůze obecního zastupitelstva dne 26.2.2018
Rozpočet na rok 2018 dle návrhu rozpočtu jako vyrovnaný ve výši příjmů 2.107.300,-Kč a
výdajů ve výši 2.107.300,-Kč
Zadání změny č.3 ÚPSÚ Zámostí-Blata
Udělení jednorázové odměny paní Lackové ve výši 3000 Kč
Delegování starosty jako zástupce obce na valnou hromadu VOS Jičín, a.s.

Ukončení zasedáni zastupitelstva v 19.30

Starosta: Z. Konečný

Zapsala : J. Vytejčková

Ověřovatelé: K. Ederová
M. Cerman

Přílohy: prezenční listina

Vyvěšeno: 7.3.2018

