Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Zámostí-Blata
konaném dne 25.3.2013 od 18.hod.
Místo konání: místnost obecního úřadu Blata čp. 16
Přítomni: Konečný Z., Ederová K., Cerman M., Vytejček L., Snopek D., Vítová G.,
Konečná I.
Program :
1/ Kontrola usnesení
2/ Jarní brigáda - úklik
3/ Dětské hřiště – definitivní podoba, cenová nabídka fi Slavík
4/ Závěrečný účet za rok 2012
5/ 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)
Jarní úklidová brigáda se odkládá s ohledem na nepřízeň počasí.

Uskuteční se dne 6.4.2013.
ad 3)
Definitivní podoba sestavy pro děti, která bude umístěna na hřišti, byla vybrána při jednání
s rodiči dětí. Umístěno bude i pískoviště a malá dřevěná paluba se stolem a lavičkami, vše od
fi.Slavík. Zemní práce začnou jakmile pro ně nastane příznivé počasí.
ad 4)
Starosta seznámil zastupitelstvo s výsledkem hospodaření za rok 2012, závěrečný účet
zveřejněn.
ad 5)
Územní plán – vyhotovení právního stavu - starosta seznámil zastupitelstvo s tím, že obec
má povinnost po vydání změny UPSÚ vyhotovit územní plán zahrnující právní stav po vydání
jeho změny a opatřit jej záznamem o účinnosti, což vyplývá z ustanovení §55 odst. 5 zákona
č.183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu („stavební zákon“)
Zpevněná plocha pod kontejner v Zámostí – po odstranění zbytků materiálu po opravě
kanalizace bude upraven i prostor pro kontejner, současný stav je nevyhovující, podklad bude
zpevněn minimálně zásypem štěrku a zhutněním.
Velikonoční zábava proběhne dne 31.3.2013 od 20:00 hod.,plakáty byly zveřejněny.
Další termín schůze se stanovuje na den 6.5.2013 – 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 25.3.2013
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 19,30 hod.

Zdeněk Konečný
Starosta

Ověřovatelé : Květoslava Ederová
Ladislav Vytejček

Zapsala Ivana Konečná
Příloha :prezenční listina

