Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Zámostí-Blata
konaném dne 2.4.2012 od 18.hod.
Místo konání: místnost obecního úřadu Blata čp. 16
Přítomni: Konečný Z.,Ederová K.,Vítová G.,Cerman M., Vytejček L., Konečná I.,
Nepřítomni : Snopek D.
Program : 1) Schválení závěrečného účtu za rok 2011
2) Smlouva s Agrochovem a.s. Sobotka
3) Žádost paní Kolačné /pozemek/
4) Jarní brigáda, aj.
5) Rybník
6) Velikonoční zábava
7) Různé
Zasedání zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Zapisovatelkou
jmenoval Ivanu Konečnou a ověřovatelé Ladislava Vytejčka a Květoslavu Ederovou,
konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Všemi přítomnými zastupiteli byl
odsouhlasen program veřejné schůze.
ad 1) Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení, jímž zastupitelstvo obce schvaluje dne
2.4.2012 závěrečný účet s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradami
a přijalo nápravná opatření.
odsouhlaseno:pro 6, proti 0, zdržel se 0
ad 2) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem smlouvy Agrochovu a.s. Sobotka a Obcí
Zámostí-Blata na straně druhé o užívání obecních pozemků
ad 3) – žádost nebyla podána
ad 4) Jarní brigáda na návsi se stanovuje předběžně na den 21.4.2012
– bude ještě upřesněno s ohledem na počasí

ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU SE USKUTEČNÍ DNE 13. 5. 2012
od 8,40 – 8,50 hod.
- občanům bude připomenuto obecním rozhlasem
ad 5) Rybník – dne 16.3.2012 obec protokolárně převzala nemovitost jako takovou a dohodla
se s právní zástupkyní JUDr.Hejrala na dalším postupu ohledně vyrovnání za rybí obsádku.
Toto vyrovnání se uskuteční na základě znaleckého posudku, jímž se stanoví výše finanční
kompenzace. Obec dne 27.3.2012 na základě jednání se soudním znalcem vyzvala bývalého
nájemce k předložení podkladů (evidence o hospodaření) nezbytně nutných pro vypracování
tohoto posudku. Tato výzva je k dnešnímu dni bez další reakce.
ad 6) Plakáty umístí v okolních obcích pan Vytejček a roznese pozvánky, lístky budou
v předprodeji u p.Vytejčka a v restauraci u Anny Petrusové

ad 7) – ústní žádost p. Stanislava Kozáka a p. Marie Kozákové o prominutí placení poplatku
za odpad na rok 2012, starosta dal hlasovat o návrhu usnesení, jímž zastupitelstvo obce
schvaluje osvobození od placení poplatků za odpad na rok 2012 pro pana Stanislava Kozáka a
paní Marii Kozákovou
odsouhlaseno : pro 6, proti 0, zdržel se 0
-2-

zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem na pořízení změny ú.p. obce iniciované
individuálně sl.Alenou Žofkovou, Mladějov-Bacov 5 k parc. č. 94/8 k.ú. Zámostí
zastupitelstvo obce sestavilo údaje pro zápis do kroniky

stanovení dalšího termínu zasedání na 7.května 2012 v 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 2.4.2012
-dne 2.4.2012 závěrečný účet s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
s výhradami a přijímá nápravná opatření
-osvobození od placení poplatků za odpad na rok 2012 pro pana Stanislava Kozáka a
paní Marii Kozákovou

Skončeno ve 19,45 hod.
Zapsala Konečná I.

Ověřovatelé Květoslava Ederová
Ladislav Vytejček

Přílohy : program
prezenční listina

Starosta obce Zdeněk Konečný

