Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Zámostí-Blata
konaném dne 31.10.2011 od 18.hod.
Místo konání: místnost obecního úřadu Blata čp. 16
Přítomni: Z.Konečný, K.Ederová, L.Vytejček, D.Snopek, G.Vítová, I.Konečná
Nepřítomni : M.Cerman
Program : 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kontrola usnesení
Smlouva s nájemcem hostince
Ukončení nájemní smlouvy s nájemcem rybníka
Uspořádání vánoční besídky
Rozpočtové změny
Zřízení věcného břemene dle smlouvy s ČEZ Distribuce a.s. Děčín
Žádost p.Rymelové o obnovení cesty

Zasedání zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Zapisovatelkou
jmenoval Ivanu Konečnou a ověřovatelé Ladislava Vytejčka a Květu Ederovou, konstatoval,
že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Všemi přítomnými zastupiteli byl odsouhlasen program
zasedání dne 31.10.2011.
1/ Byla provedena kontrola přijatých usnesení
2/ Smlouva bude předložena nájemci hostince po úpravách dnes projednaných
3/ Zastupitelé nesouhlasí s prodloužením smlouvy se současným nájemcem obecního rybníka
a bylo hlasováno o návrhu usnesení : Smlouva uzavřená s JUDr. Hejralem a p.Polejšovským o
pronájmu rybníka, platná do 31.12.2011 nebude prodloužena.
Odsouhlaseno: pro 6, proti 0
4/ Zastupitelé se dohodli na termínu uspořádání vánočního posezení na den 3.12.2011 od
13.hod.
5/ Zastupitelům byly předloženy navrhované rozpočtové změny, dle přílohy tohoto zápisu,
hlasováno o návrhu usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny dle přílohy
tohoto zápisu.
Odsouhlaseno: pro 6, proti 0
6/ Firma ČEZ Distribuce a.s. Děčín předložila návrh smlouvy o zřízení věcného břemene
s Obcí Zámostí- Blata k pozemku č. 569/1, hlasováno o návrhu usnesení : Zastupitelstvo obce
schvaluje zřízením věcného břemene dle smlouvy.
Odsouhlaseno: pro 6, proti 0
7/ starosta informoval zastupitele o jednání s pí.Rymelovou, která podala žádost o obnovení
cesty k jejímu pozemku. Bude jednáno s Agrochovem a.s. Sobotka.
Další termín schůze stanoven na 28.11.2011 v 18:00 hod. s programem: kontrola usnesení,
seznámení s výsledky fyzické kontroly SZIF, příprava besídky, příprava obecně platné
vyhlášky, různé, diskuze …
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USNESENÍ
Zastupitelstvo Obce Zámostí-Blata s c h v a l u j e :
-program schůze obecního zastupitelstva dne 31.10.2011
- smlouva uzavřená s JUDr. Hejralem a p.Polejšovským o pronájmu rybníka,
platná do 31.12.2011 nebude prodloužena.
- rozpočtové změny dle přílohy tohoto zápisu
- zřízení věcného břemene dle smlouvy
Ukončeno zasedání zastupitelstva v 20.15 hod.
Starosta : Zdeněk Konečný
Ověřovatelé L.Vytejček
K.Ederová
příloha : prezenční listina, návrh rozpočtových změn
Zapsala : Ivana Konečná

