Zápis
ze zasedání Zastupitelstva Obce Zámostí - Blata
konaném dne 8. září 2014 od 18.hod.
Místo konání: místnost obecního úřadu Blata čp. 16
Přítomni: Konečný Z., Ederová K., Vítová G., Snopek D., Konečná I.
Nepřítomni : Vytejček L., Cerman M.
Program :
1/ Kontrola usnesení
2/ Volby do zastupitelstva 10. a 11.10.2014
3/ Oprava střešní krytiny zvoničky
4/ Oprava veřejného osvětlení podél místní komunikace p. č. 569/1
5/ Vyjádření k rozborům vypouštěných odpadních vod
6/ Různé
Zasedání zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno.
Zapisovatelkou jmenoval I. Konečnou a ověřovatelé K. Ederovou a G. Vítovou.
Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Všemi přítomnými zastupiteli byl schválen program veřejné schůze.
ad 1) Provedena kontrola usnesení
ad 2) Starosta určil 4člennou volební komisi a jmenoval zapisovatelem Ladislava Vytejčka.
ad 3) Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
Oprava střešní krytiny zvoničky bude provedena z důvodů havarijního stavu před zimním
obdobím, jelikož do objektu zatéká.
ad 4) Byla zpracována projektová dokumentace k plánované opravě veřejného osvětlení podél
obecní komunikace (p.č. 569/1), v tomto úseku bude rekonstrukce VO realizovaná uložením
nového vedení do země, dosluhující dřevěné sloupy budou nahrazeny 6m bezpaticovými stožáry
v antikorozní úpravě, které budou osazeny novými svítidly, v nevyhovujících úsecích budou
doplněny 2 světelné body. Kompletní dokumentace je k nahlédnutí na OU.
Postupně budou osloveni všichni vlastníci sousedících pozemků, jichž se oprava týká.
ad 5) Rozbory vypouštěných odpadních vod jsou dlouhodobě nevyhovující u výpusti V2, další
kontrolní odběr bude proveden koncem září 2014, žádáme vlastníky nemovitostí, aby věnovali
pozornost stavu a funkci jejich čističek a septiků, výsledky rozborů ukazují, že jsou v tomto
směru v uváděné lokalitě velké nedostatky ve funkčnosti těchto zařízení.

ad 6) Zastupitelům byla předložena navrhovaná rozpočtová změna č. 1,
viz příloha tohoto zápisu, hlasováno o návrhu usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 1.
schváleno : pro 5, proti 0, zdrželi se : 0
MAS Brána do Českého ráje
-návrh usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje, že správní území obce Zámostí-Blata je součástí
územní působnosti MAS Brána do Českého ráje v období 2014-2020
schváleno : pro 5, proti 0, zdrželi se : 0
- do 6.10.2014 budou předloženy zápisy finančního a kontrolního výboru
- proběhlo jednání se stavební firmou ohledně hydroizolace zdiva na sále v hostinci,
bude provedena sonda a dle jejího výsledku rozhodnuto o technologickém postupu opravy
- stanoven termín dalšího zasedání na den 6.10.2014 v 18. hod.program bude zveřejněn

USNESENÍ
Zastupitelstvo Obce Zámostí-Blata s c h v a l u j e :
- program zasedání obecního zastupitelstva dne 8.9.2014
- rozpočtovou změnu a to Rozpočtové opatření č. 1
- správní území obce Zámostí-Blata je součástí územní působnosti MAS Brána do Českého ráje
v období 2014-2020
Ukončení zasedání zastupitelstva v 19,15 hod.

Starosta: Zdeněk Konečný
Ověřovatelé : K.Ederová
G. Vítová
Zapsala : Ivana Konečná
příloha : prezenční listina
rozpočtové opatření č. 1

