Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Zámostí-Blata konaném dne 16.7. 2018
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) Dětský den – vyhodnocení
3) Investice, místní poplatky, volby
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) Dětský den – vyhodnocení
-

dětský den byl všemi zastupiteli i účastníky hodnocen kladně…
děkujeme všem ,kteří se podíleli na jeho organizaci i sponzorům…
oceníme návrhy na téma nebo program pro příští rok…

Ad3) Investice, místí poplatky, volby
Investice
-

v průběhu srpna proběhne I.etapa rekonstrukce veřejného osvětlení v části Blata , II.etapa
v úseku Horka-Diana a OU-směr Pařezská Lhota, následně Maršov a Zámostí…
dále řešíme opravu místní komunikace od OÚ směr Pařezská Lhota , a dále úsek od odbočky
k Pařezu až na konec katastru obce (Pařezská Lhota) , po shromáždění cenových nabídek
bude rozhodnuto o dalším postupu…

Místní poplatky:
-

k dnešnímu dni nejsou uhrazeny místní poplatky ani z 80% . Spoluobčanům, kteří doposud
neuhradili poplatky, byly odeslány upomínky. Připomínáme, že splatnost místních poplatků
byla 30.4. 2018 !!! Informace pro bezhotovostní platby jsou na webových stránkách obce.

Volby
-

kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 5.a 6.října 2018, se
podávají registračnímu úřadu (MěÚ Sobotka) do 31.7.2018 do 16:00 hod.
více informací na OÚ nebo na MěÚ Sobotka Ing.Jaroslav Šourek

Ad4) Různé demolice trafostanice na Horce
-

součástí projektu dílčí kabelizace obce je i demolice trafostanice na Horce (par.č.81), která
byla v minulosti odkoupena obcí od Čez a.s., obec se rozhodla trafostanici zachovat,
majitelé sousedících pozemků s demolicí nesouhlasí…

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

program schůze obecního zastupitelstva dne 16.7. 2018

Ukončení zasedáni zastupitelstva v 19.20
Starosta stanovil termín příští schůze na 10.9. 2018

Starosta: Z. Konečný

Zapsala : J. Vytejčková

Ověřovatelé: K. Ederová
M. Cerman

Přílohy: prezenční listina
.

Vyvěšeno: 23.7.2018
Sejmuto:

