Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Zámostí-Blata
konaném dne 1.8. 2016 od 18.00 hod.
Přítomni: Z. Konečný, K.Ederová, J. Vytejčková, M. Cerman
Nepřítomni: G. Vítová, D. Snopek, J. Kejval
Program: 1) Kontrola usnesení
2) Smlouva o právu provést stavbu (ČEZ)
3) Vyhodnocení dětského dne
4) Různé
Zasedání zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Zapisovatelkou
jmenoval Juditu Vytejčkovou a ověřovatelé Květoslavu Ederovou a Milana Cermana. Konstatoval, že
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Všemi přítomnými zastupiteli byl odsouhlasen program zasedání.
Ad1) provedena kontrola usnesení
Ad2) Smlouva o právu provést stavbu (ČEZ)
V souvislosti s plánovanou kabelizací nn v katastru obce zastupitelstvo projednalo podmínky pro
uzavření souvisejících smluv se společností ČEZ Distribuce a.s.. Do smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu zastupitelstvo
navrhuje pozměnit v článku III. bod 8. – výše jednorázové náhrady vyplacené straně povinné za
zřízení výše popsaných práv odpovídajících věcnému břemeni (dále jen náhrada věcného břemene)
bude činit 30.000,-Kč
Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení náhrady věcného břemene na 30.000,-Kč
Ad3) Vyhodnocení dětského dne
Dětský den byl všemi zastupiteli hodnocen kladně, jen připomínka na příští rok - ještě lépe informovat
spoluobčany o chystané akci.
Ad4) Různé
-

starosta jednal s panem Dufkem o možnosti úpravy jeho oplocenky, která byla předmětem
stížnosti občanů
výměna okapů a svodů na Hostinci Blata - zadáno panu Popelákovi
poptávka na zakázku - nátěr střechy na hostinci
návrh na částečnou rekonstrukci kuchyně v hostinci
problematické chování některých spoluobčanů při předávání komunálního odpadu,
žádáme proto zejména ty ,kteří nevědí co patří a nepatří do konkrétních kontejnerů,
aby četli informace přímo na kontejnerech !

Stanoven termín dalšího zasedání na 19.9.2016, program bude zveřejněn.

USNESENÍ

Zastupitelstvo Obce Zámostí-Blata s c h v a l u j e :
-

Program zasedání zastupitelstva dne 1.8. 2016

Navýšení náhrady věcného břemene na 30.000,-Kč

Ukončení zasedání zastupitelstva v 19.30
Starosta: Z. Konečný
Ověřovatelé: K.Ederová
M. Cerman
Zapsala: J. Vytejčková
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