Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Zámostí - Blata
konaném dne 26. ledna 2015 od 18.hod
Přítomni: Z. Konečný, M. Cerman, K. Ederová, J. Vytejčková, J. Kejval, G. Vítová
Nepřítomni: D. Snopek
Program: 1) Kontrola usnesení
2) Návrh rozpočtu pro rok 2015
3) Pronájem části pozemku p.č. 572/1 v k.ú. Zámostí
4) Obecně platné vyhlášky
5) Různé
Zasedání zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Zapisovatelkou
jmenoval Juditu Vytejčkovou a ověřovatelé Milana Cermana a Květoslavu Ederovou.
Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Všemi přítomnými zastupiteli byl
odsouhlasen program veřejné schůze.
Ad 1) Provedena kontrola usnesení
Ad 2) Návrh rozpočtu pro rok 2015
Zastupitelé se seznámili s návrhem rozpočtu na rok 2015, zejména s jeho
rozpočtovými příjmy a výdaji ve výši 1.884.300,-Kč
Hlasováno o návrhu usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu
Obce Zámostí-Blata na rok 2015
Schváleno: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0
Návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu.
Ad 3) Pronájem části pozemku p.č. 572/1 v k.ú. Zámostí
V souvislosti se změnou majitele nemovitostí č.p.52 a 2 na stav.par.p.č.22/2 a 22/1
je nutné uzavřít novou nájemní smlouvu na část pozemku 572/1 , na které je umístěna
ČOV pro tyto 2 nemovitosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce obce.
Ad 4) Obecně platné vyhlášky
V platnosti nadále zůstávají vyhlášky č.1 z roku 2005, č.6 z roku 2005, č.1 z roku 2012
Ad 5) Různé
Návrh opravy nefunkčního hydrantu na par.p.č.98/4 , který je v havarijním stavu.
Jediným řešením dle techniků V.O.S. Jičín je jeho výměna za nový.
Hlasováno o návrhu usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje výměnu hydrantu
Schváleno: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0
Návrh na opravu oplocení zdroje pitné vody – Maršov
Jakmile to dovolí počasí, obec zajistí opravu, resp.výměnu dřevěného oplocení studny,
která napájí vodovodní řád v osadě Maršov.

Návrh na exkurzi do muzea pivovarnictví u Fleků
Obec zvažuje zorganizování zájezdu do pražského muzea pivovarnictví spojenou
s prohlídkou dalších památek v centru Prahy. Přesný program a termín bude upřesněn
podle zájmu. Vše bude včas zveřejněno.
Stanoven termín dalšího zasedání na 30.3.2015

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

program schůze obecního zastupitelstva dne 26. ledna 2015
návrh rozpočtu Obce Zámostí-Blata na rok 2015
opravu hydrantu

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19.15 hod
Starosta: Z. Konečný
Ověřovatelé: K. Ederová
M. Cerman
Zapsala: J. Vytejčková

Příloha: 1) prezenční listina
2) program zasedání zastupitelstva
3) návrh rozpočtu na rok 2015

