Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Zámostí-Blata konaném dne 19.10. 2015
od 18.00 hod.

Přítomni: Z. Konečný, K. Ederová, M. Cerman, J. Vytejčková, G. Vítová, J. Kejval, D. Snopek
Nepřítomni: 0
Program:
1)Kontrola usnesení
2) Organizace předvánočního posezení a rozsvícení stromku
3) Inventarizační komise
4) Místní poplatky
5) Prodej panelů
6) Různé

Zasedání zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Zapisovatelkou
jmenoval Juditu Vytejčkovou a ověřovatelé Jaroslava Kejvala a Davida Snopka. Konstatoval,
že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Všemi přítomnými zastupiteli byl odsouhlasen
program zasedání.
Ad1) Provedena kontrola usnesení
Ad2) Organizace předvánočního posezení a rozsvícení stromku
5.12. Vánoční besídka
- od 14.00 vánoční posezení důchodců, od 17.00 vystoupení dětí
- večer volná zábava s reprodukovanou hudbou
- občerstvení zajistí po dohodě p.Petrus
- nácvik dětského vystoupení bude probíhat od 1.11. - každou neděli a středu od 17.00
29.11. Rozsvícení vánočního stromku, lampionový průvod do lomu
- podrobnosti budou ještě zveřejněny spolu s pozvánkami
Ad3) Inventarizační komise
Na základě vnitřní směrnice k provedení inventarizace obecního majetku ke dni 31.12.2015
a zákona č.563/1991 Sb.o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů stanovuje starosta obce
inventarizační komisi ve složení: předseda komise : Květoslava Ederová, členové komise:
zastupitelé obce + paní Lacková

Ad4) Místní poplatky
K dnešnímu dni je zaplaceno : odpady 71.100,psi
1.750,Ad5) Prodej panelů
Pan Josef Havlík požádal obec o odprodej 25 až 30 kusů betonových panelů, pro které
dlouhodobě není žádné další využití. Všichni přítomní zastupitelé s tímto prodejem souhlasí.
Nabídková cena činí 1700,-Kč za kus.
Ad6) Různé
Na 29.10. je naplánovaná schůzka majitelů pozemků p.č.101/4,101/3,126/2,127,101/7,
na které se majitelé pokusí domluvit na postupu jakým urovnat vzájemné dlouholeté spory o
užívání jednotlivých pozemků.
Příprava projektové dokumentace pro vodojem.

Stanoven termín dalšího zasedání obce na 7.12. 2015

USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Zámostí – Blata schvaluje:
-

program zasedání obecního zastupitelstva dne 19.10. 2015

Ukončení zasedání zastupitelstva v 19.00
Starosta: Z. Konečný
Ověřovatelé: J. Kejval
D. Snopek
Zapsala: J. Vytejčková
Přílohy: prezenční listina
program zasedání

Vyvěšeno: 29.10.15
Sejmuto:

