Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Zámostí-Blata konaném dne 13.7. 2015
od 18.00 hod.

Přítomni: Z. Konečný, K. Ederová, J. Vytejčková, M. Cerman, D. Snopek
Nepřítomni: G. Vítová, J. Kejval
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kontrola usneseni
Obecní les – plán udržby
Oprava veřejného osvětlení
Místní poplatky
Vyhodnocení dětského dne
Různé

Zasedání zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno.
Zapisovatelkou jmenoval Juditu Vytejčkovou a ověřovatelé Milana Cermana a Davida
Snopka. Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Všemi přítomnými zastupiteli
byl odsouhlasen program zasedání.

Ad 1) Provedena kontrola usneseni
Ad 2) Obecní les – plán údržby
Starosta seznámil zastupitele s nabídkou firmy ARBOPLAN, s. r. o. ,
která nabízí kompletní služby související s péčí o lesní pozemky. Firma zajišťuje služby
odborného lesního hospodáře, poradenství, zprostředkovává dotace v oboru lesnictví,
a nabízí další služby související s péčí o les.
S ohledem na stav lesního porostu v majetku obce se bude zastupitelstvo touto
problematikou zabývat po předložení konkrétní nabídky i na dalším zasedání.
Ad 3) Oprava veřejného osvětlení
Dle projektové dokumentace na opravu VO byly obci zpracovány cenové nabídky
(přílohy zápisu) , se kterými se zastupitelé seznámili. Zastupitelstvo, s ohledem na cenu a
reference, vyhodnotilo jako nejzajímavější nabídku firmy UNI-ELEKTRO společnost s r.o. ,
IČO 42193109 . Termín zahájení prací bude s ohledem na turistickou sezonu, počasí a
drobná dopravní omezení posunut na září 2015.
Hlasováno o návrhu usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele pro opravu
VO - firmu UNI-ELEKTRO společnost s r.o. , IČO 42193109
schváleno : pro 4, proti 0, zdržel se : 1

Ad 4) Místní poplatky
K 13. 7. 2015 vybráno 75% poplatků, žádáme poplatníky o urychlenou úhradu.

Ad 5) Vyhodnocení dětského dne
Starosta poděkoval všem, kteří se podíleli na uspořádání dětského dne, akce se vydařila,
počasí vyšlo skvěle a děti i rodiče si užili odpoledne plné soutěží, zábavy a tematických
převleků, tentokrát na téma „Staré Řecko,Řím,Egypt“.

Stanoven termín dalšího zasedání zastupitelstva obce na 7.9. 2015

USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Zámostí – Blata schvaluje:
-

program zasedání obecního zastupitelstva dne 13.7. 2015
výběr dodavatele pro opravu VO - firmu UNI-ELEKTRO společnost s r.o.,IČO 42193109

Ukončení zasedaní zastupitelstva v 19.00 hod.
Starosta:
Z. Konečný
Ověřovatelé: M. Cerman
D. Snopek
Zapsala:
J. Vytejčková
Přílohy: prezenční listina
program zasedání
cenové nabídky jednotlivých dodavatelů

Vyvěšeno: 23.7.2015

