Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Zámostí-Blata
konaném dne 25.2.2013 od 18.hod.
Místo konání: místnost obecního úřadu Blata čp. 16
Přítomni: Konečný Z., Ederová K., Cerman M., Vytejček L., Snopek D., Konečná I.
Nepřítomni : Vítová G., omluvena
Program :
1/ Kontrola usnesení
2/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
3/ Investice a opravy 2013
4/ Vyhodnocení brigády u rybníka, seznámení s nabídkami na pronájem
5/ Dětské hřiště – projednání konkrétních návrhů
6/ Zápisy do kroniky (2012)
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)
Provedena kontrola usnesení.
ad 2)
Dne 30.1.2013 se uskutečnil „audit“. Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce – bez závad, výsledky byly zveřejněny.
ad 3)
Obec k dnešnímu dni nemá podklady (cenové nabídky) pro plánované opravy.
ad 4)
Práce okolo rybníka byly provedeny, zejména došlo k prořezání stromů a úklidu klestu.
Obec tímto děkuje všem zúčastněným, zejména panu Šolcovi.
Zastupitelé byli seznámeni s nabídkami na pronájem rybníka, které byly úřadu dosud
doručeny.
ad 5)
Byly již vybrány některé konkr. dětské sestavy, schůzka rodičů dětí se uskuteční ve středu
27.2.2013 v 19.hod. (po cvičení) v místní restauraci, na které bude otázka dětského hřiště a
pískoviště s rodiči ještě prodiskutována. Do konce měsíce března bude zpracována konkrétní
cenová nabídka od fi.Truhlářství Slavík Ohařice.
ad 6)
p.Ederová sestavila a seznámila zastupitele s údaji, které budou zapsány do místní kroniky

ad 7)
- p. Ederová seznámila zastupitele s výkazem o překročení limitů odpadních vod.
S ohledem na tento stav jsou opakovaně vyzýváni majitelé nemovitostí, aby dodržovali kázeň
ohledně vypouštění odpadních vod, zejména pravidelným včasným vyvážením septiků
-

p. Snopek přednesl nápad zakoupit a postavit dětský lyžařský vlek, toto bude
předneseno rodičům dětí ve středu dne 27.2.2013 na schůzce ohledně dětského hřiště,
jeho nákup bude však zvažován až po realizaci dětského hřiště

- před Velikonocemi bude třeba uskutečnit brigádu na jarní úklid obecního prostranství
(termín bude upřesněn dle aktuáního počasí)

-

další termín schůze se stanovuje na den 25.3.2013 – 18.00hod. 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 25.2.2013
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 19,30 hod.

Zdeněk Konečný
starosta

Ověřovatelé : Květoslava Ederová
Ladislav Vytejček

Zapsala: Ivana Konečná
Příloha : prezenční listina

