Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Zámostí - Blata
konaném dne 6.5.2013 od 18.hod.
Místo konání: místnost obecního úřadu Blata čp. 16
Přítomni: Konečný Z., Ederová K., Cerman M., Vytejček L., Konečná I.
Omluveni: Snopek D., Vítová G.
Hosté : p.J.Houžvička, p. L.Růžička
Program :
1/ Kontrola usnesení
2/ Schválení závěrečného účtu
3/ Pronájem rybníka
4/ Projednání dodatku nájemní smlouvy AŽD (tábor Blata)
5/ Darovací smlouva D. Farnbauera
6/ Žádost APROPO Jičín
7 /Žádost o souhlasné stanovisko s umístěním stavby M. Peteráče
8/ Právní stav ÚPN SÚ Zámostí - Blata
9/ 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)
Provedena kontrola usnesení.
ad 2) Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení :
Zastupitelstvo Obce Zámostí-Blata schvaluje dne 6.5.2013 závěrečný účet s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
Pro: 5 proti: 0 zdrželi se : 0
ad 3)
Zastupitelstvo se seznámilo s dalšími návrhy jednotlivých zájemců o pronájem rybníka.
Po projednání hlasováno o návrhu usnesení :
Zastupitelstvo Obce Zámostí-Blata schvaluje dne 6.5.2013 pronájem rybníka nájemci
Rybářskému Klubu ČR Humburky 59 504 01 Nový Bydžov IČ 27009254.
Pro: 5 proti: 0 zdrželi se : 0
ad 4)
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem dodatku nájemní smlouvy, která byla připomínkována
a do příštího zasedání bude připravena konečná verze dodatku nájemní smlouvy.
ad 5)
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem darovací smlouvy od p. D.Farnbauera.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení :
Zastupitelé souhlasí s přijetím peněžního daru ve výši 150 000,- Kč od p. D. Farnbauera.
Pro: 5 proti: 0 zdrželi se : 0

ad 6)
Po seznámení s žádostí o poskytnutí dotace bylo hlasováno o návrhu usnesení :
Zastupitelé obce souhlasí s poskytnutím dotace pro Apropo Jičín v celkové výši 10 000,-Kč.
Pro: 5 proti: 0 zdrželi se : 0
ad 7)
p. M. Peteráč požádal o souhlasné stanovisko obce, jakožto vlastníka sousedního pozemku
s plánovanou výstavbou víceúčelové budovy. Bylo hlasováno o návrhu usnesení :
Zastupitelstvo obce uděluje souhlas s navrhovaným stavebním záměrem na pozemku
č. 345/11 k.ú. Zámostí, sousedící s pozemkem č. 605/3 v k.ú. Zámostí v majetku obce.
Pro: 5 proti: 0 zdrželi se : 0
ad 8)
Zpracování právního stavu bude zadáno společnosti SURPMO a.s. Hradec Králové
ad 9)
Různé
- dne 8.6.2013 od 10.00 hod. do 13.00 hod. bude uzavřena komunikace na trase
Mladějov – Zámostí – Samšina - závod JAWA 50.
-zastupitelé se seznámili se záměrem p. J.Houžvičky a p. L.Růžičky na rekonstrukci
sportovišť u obecního úřadu, jakmile bude k dispozici cenová kalkulace na plánované opravy,
bude tento záměr projednán na zasedání zastupitelstva.
Další termín schůze se stanovuje na den 10.6.2013 – 18.00 hod. na obecním úřadě
program bude zveřejněn.

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

program schůze obecního zastupitelstva dne 6.5.2013
závěrečný účet s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad
pronájem rybníka nájemci RK ČR Humburky 59 504 01 Nový Bydžov IČ 27009254
přijetí peněžního daru ve výši 150 000,- Kč od p. D. Farnbauera
jako vlastník pozemku č. 605/3 v k.ú. Zámostí souhlas s navrhovaným stavebním
záměrem na sousedícím pozemku č. 345/11 v k.ú. Zámostí
poskytnutí dotace v celkové výši 10 000,-Kč pro Apropo Jičín
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 19,30 hod.
Zdeněk Konečný
starosta

Ověřovatelé : Květoslava Ederová
Ladislav Vytejček
Zapsala Ivana Konečná
příloha : prezenční listina

