Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Zámostí-Blata konaném dne 4.3.2019
od 18.00 hod.
Přítomni: Z. Konečný, K.Ederová, J. Vytejčková, M. Cerman, J. Kejval, D. Krupičková
Nepřítomni: D. Snopek
Program: 1) Kontrola usnesení
2) Jarní brigáda - úklid
3) Manipulační řád, nakládání s vodami – rybník Pařez
4) Rozpočtový výhled
5) Vodovod
6) 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) Jarní brigáda- úklid
Termín jarní brigády zaměřený na úklid návsi a okolí byl stanoven na 6.4. 2019 od 9.00 hod, výpomoc
spoluobčanů s vlastním načiním bude vítána, tak jako každý rok se bude jednat o zametání veřejných
prostranství, hrabání listí a další podobné práce.
Ad3) Manipulační řád, nakládání s vodami – rybník Pařez
S ohledem na extrémní nárůst ceny za zpracování této dokumentace Ing.Kůrkou se obec rozhodla
objednat tuto zakázku u Ing. Jana Knapa, celková cena za uvedení zmíněné malé vodní nádrže
(MVN) do souladu s vodním zákonem byla vyčíslena na částku 35.850,- Kč
Práce na zakázce byly zahájeny a 19.2.2019 uhrazeny náklady na pořízení hydrologických údajů .
Textová část manipulačního řádu je již zpracována, technické parametry nádrže budou doplněny dle
výsledku zaměření v průběhu března 2019.
Ad4) Rozpočtový výhled
Dne 14.2.2019 byl zveřejněn rozpočtový výhled na období 2020-2022 ,se kterým byli seznámeni
zastupitelé.
Ad5) Vodovod
Obec bude po havárii a částečném uzavření „vodovodu Maršov“ řešit připojení několika nemovitostí
v části Blata na „vodovod Střeleč“.
Ad6) Různé
- Smlouva o poskytnutí dotace Apropo Jičín, o. p. s.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy o poskytnutí dotace Apropo Jičín o.p.s. v celkové výši 12.000,( 4000,- osobní asistence, 8000,- denní stacionář)
Schváleno: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

-

Jednorázová odměna pí. Lackové

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 obdržel nabídku společnosti D.A.S. , týkající se právní ochrany obce
uzavření smlouvy není dořešeno
Velikonoční zábava – 20.4. 2019, organizaci řeší kulturní výbor

Stanoven termín dalšího zasedání zastupitelstva obce na 29.4. 2019 od 18:00 hod. ,
program bude zveřejněn.

USNESENÍ
Zastupitelstvo Obce Zámostí-Blata s c h v a l u j e :
- program schůze obecního zastupitelstva dne 4.3. 2019
- smlouvy o poskytnutí dotace Apropo Jičín o.p.s. v celkové výši 12.000,- udělení jednorázové odměny paní Lackové ve výši 3000 Kč
Ukončení zasedání zastupitelstva v 19.00
Starosta: Z. Konečný
Zapsala : J. Vytejčková
Ověřovatelé: K. Ederová
M. Cerman
Přílohy: prezenční listina

Vyvěšeno:
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