Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Zámostí-Blata
konaném dne 20.8.2012 od 18.00 hod.
Místo konání: místnost obecního úřadu Blata čp. 16
Přítomni: Konečný Z., Ederová K., Vítová G., Vytejček L., Konečná I.,
Omluveni : Cerman M., Snopek D.
Zasedání zahájil starosta obce a konstatoval, že 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.
Program : 1) Projednání návrhu bývalého nájemce rybníka
2) Změna ÚP - sl. Žofková
3) Projednání oprav v obecním hostinci, obecních komunikací, veřejného osvětlení
4) Příprava akce „konec prázdnin“
5) Návrh úpravy hřiště
6) Různé (volby)
ad 1) Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem bývalého nájemce rybníka (v zast.Mgr.Semecké)
a vyslovilo stanovisko k tomuto návrhu. Toto stanovisko bude dne 21.8.2012 písemně
odesláno zástupkyni bývalého nájemce rybníka.
ad 2) Na základě návrhu na změnu Územního plánu sídelního útvaru Zámostí-Blata
s požadavkem zařazení vyznačené části pozemku parc.č. 94/8 v k.ú. Zámostí do zastavitelné
plochy umožňující výstavbu objektu rod.bydlení obdržela obec dne 11.7.2012 stanovisko
pořizovatele (odboru ÚP a RM). Zastupitelstvo prověřilo možnost zařazení části tohoto
pozemku do plochy s funkčním využitím „obytné území-návrh“ a s tímto návrhem souhlasí.
Obec v nejbližších dnech požádá o zajištění pořizovatelské činnosti pro územně plánovací
dokumentaci. Zastupitelstvo obce ve spolupráci se zpracovatelem prověří možnost vypuštění
blíže neurčené stávající zastavitelné plochy jako kompenzaci za zařazení vyznačené části
pozemku parc.č.94/8 v k.ú. Zámostí do zastavitelné plochy umožňující výstavbu objektu
rodinného bydlení.
Určeným zastupitelem, který bude spolupracovat s pořizovatelem je Zdeněk Konečný.
Zpracovatelem projektové dokumentace byla vybrána společnost SURPMO.
Výše uvedený postup byl odsouhlasen všemi přítomnými zastupiteli.
ad 3) S ohledem na nevyhovující technický stav stropu v kuchyni hostince byla konstatována
nutnost jeho opravy, tato oprava bude provedena formou sádrokartonového podhledu.
- v měsících říjnu - listopadu 2012 bude provedena oprava obecních komunikací od OÚ
směrem k obci Pařezská Lhota
- v průběhu září 2012 bude provedena dosud neuskutečněná oprava veřejného osvětlení
v Maršově a rekonstrukce vedení VO v části obce Horka na trase p. Šolc – p. Herman

ad 4) Podzimní akce bude pod názvem „Konec léta “ uskutečněna dne 22.9. 2012, zajištění
občerstvení bude projednáno s p.Petrusem, uskuteční se sportovní hry, táborák apod., bližší
upřesnění bude dne 10.9.2012
ad 5) Ohledně obecního sportoviště přijímá úřad návrhy občanů na jeho úpravu a částečné
přebudování na dětské hřiště (uvítáme zejména návrhy a nápady maminek dětí a pomocnou
ruku jejich otců )
ad 6) volby - říjen 2012, starosta obce stanovil počet členů okr. volební komise na 4,
p. Ederová osloví občany k účasti v komisi a starosta jmenuje dne 1.9.2012 zapisovatele
-údaje do kroniky doplní p. Ederová
-akce brigády u rybníka je plánována na říjen 2012, mohou se hlásit zájemci o účast na
brigádě, aby mohl být domluven termín, event. zájemci o palivové dřevo z břehů rybníka
-byl stanoven termín dalšího zasedání na den 1.10.2012 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 20.8..2012
v souladu s § 6 odst.5 písm. a) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a
stav.řádu pořízení změny č.3 územního plánováni obce Zámostí-Blata
určeným zastupitelem, který bude spolupracovat s pořizovatelem změny ÚPSÚ je
Zdeněk Konečný

Skončeno v 19,30 hod.
starosta obce
Zdeněk Konečný

Ověřovatelé : Květoslava Ederová, L.Vytejček
Přílohy : program
prezenční listina,
Zapsala : I. Konečná

