Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Zámostí-Blata konaném dne 9.9.2019
od 18.00 hod.
Přítomni:
Z. Konečný, K.Ederová, J.Vytejčková, M.Cerman, J.Kejval, D.Krupičková
Nepřítomni: D.Snopek
Program: 1) Kontrola usnesení
2)Vyhodnocení dětského dne
3) Převod pozemku p.č.370/6 v k.ú. Zámostí
4) Rozpočtový výhled 2020-2022
5) Různé
Zasedání zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno.
Zapisovatelkou jmenoval Juditu Vytejčkovou a ověřovatelé Květoslavu Ederovou a Danu
Krupičkovou . Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Všemi přítomnými zastupiteli byl odsouhlasen program zasedání.
Ad1) Provedena kontrola usnesení
Ad2) Vyhodnocení dětského dne
- Dětský den byl všemi zastupiteli hodnocen kladně.
- Děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho organizaci
- Oceníme návrhy na organizaci příštího dětského dne
Ad3) Převod pozemku p.č. 370/6 v k.ú. Zámostí
Zastupitelstvo projednalo bezúplatný převod pozemku p.č. 370/6 v k.ú. Zámostí a s jeho převodem do
majetku obce souhlasí . Pozemek o výměře 84m bude převeden z LV 416 do vlastnictví obce.
Hlasováno o návrhu usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 370/6 v k.ú. Zámostí
Schváleno: pro: 6, proti: 0, zdrželo se: 0
Ad4) Rozpočtový výhled 2020 -2022
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled pro období 2020-2022 dle návrhu
zveřejněného dne 29.4.2019
Hlasováno o návrhu usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled pro období 2020-2022
Schváleno: pro:6, proti:0, zdrželo se:0
Ad5) Různé
Obci v příštím roce končí povolení na vypouštění předčištěných odpadních vod , budou osloveny
příslušné organizace a úřady s žádostí o povolení nové.

Rozpočtové opatření 2 2019
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1, viz příloha tohoto zápisu
Stanoven termín dalšího zasedání zastupitelstva obce na 21.10. 2019,program bude zveřejněn.

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

Program schůze obecního zastupitelstva dne 9.9. 2019
Bezúplatný převod pozemku p.č. 370/6 v k.ú. Zámostí
Rozpočtový výhled pro období 2020-2022

Ukončení zasedáni zastupitelstva v 19.00
Starosta:
Z. Konečný
Zapsala :
J. Vytejčková
Ověřovatelé: K. Ederová
D. Krupičková
Přílohy: prezenční listina

Vyvěšeno: 19.9.2019

