Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Zámostí-Blata konaném dne 31.10. 2016
od 18.00 hod.

Přítomni: Z. Konečný, K.Ederová, J. Vytejčková, M. Cerman,G. Vítová, D. Snopek, J. Kejval
Nepřítomni:
Program: 1) Kontrola usnesení
2) Rozpočtové opatření č.1
3) Pronájem obecního pohostinství
4) Nabídka firmy HSS – údržba lesních pozemků
5) Příprava předvánočního posezení
6) 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) Rozpočtové opatření č.1
Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č.1 – viz příloha tohoto zápisu, hlasováno o
návrhu usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1
Schváleno: pro: 7, proti: 0, zdrželo se: 0
Ad3) Pronájem obecního pohostinství
Starosta předložil zastupitelům návrh nájemní smlouvy, zastupitelé se podrobně seznámili
s jednotlivými články tohoto návrhu , některé části byly po dohodě upraveny , výsledný návrh smlouvy
bude předložen nejpozději do 15.11.2016 jedinému zájemci o pronájem – panu Jaroslavu Petrusovi.
Ad4) Nabídka firmy HSS – údržba lesních pozemků
Starosta seznámil zastupitele s nabídkou Lesní společnosti HSS v.o.s. , která zajišťuje veškeré
výchovné zásahy (probírky,prořezávky,předmýtní těžby), pěstební činnost, zpracovává kalamitní a
kůrovcové dřevo, vyřizuje získání dotací do lesnictví , vede lesní hospodářskou evidenci a zajišťuje
služby odborného lesního hospodáře.
O dalším postupu se bude jednat na dalším zasedání zastupitelstva.
Ad5) Příprava předvánočního posezení
Tradičně by vše mělo probíhat dle tohoto harmonogramu:
-

3.12. Vánoční besídka s Mikulášskou nadílkou
Od 14.00 vánoční posezení důchodců
Okolo 16.00 rozsvícení stromečku a zazpívaní koled
Vystoupení dětí s Vánočním programem

Pozvánky budou včas zveřejněny.

Ad6) Různé
-

Úpravy hranic pozemku p.č.219/1 manželů Binkových - dle skutečnosti
bude v katastrální mapě provedena korekce hranic pozemků 569/1 a 219/1
Oprava a prodloužení kanalizace podél obecní komunikace p.č.569/1
Postup přípravných prací pro výstavbu obecního vodojemu

Stanoven termín dalšího zasedání obce na 5.12. 2016

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

Program schůze obecního zastupitelstva dne 11. Ledna 2016
Rozpočtové opatření č.1

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19.40 hod
Starosta: Z. Konečný
Ověřovatelé: K. Ederova
M. Cerman
Zapsala: J. Vytejčková

