Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Zámostí-Blata konaném dne 8.6.2020
od 18.00 hod.
Přítomni: Z. Konečný, K.Ederová, J. Vytejčková, M. Cerman, D. Krupičková, D. Snopek
Nepřítomni: J. Kejval

Program: 1) Kontrola usnesení
2) Organizace dětského dne
3) Oprava komunikace směr Pařezská Lhota
4) Odkup pozemku p.č. 320/3
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) Organizace dětského dne
-

Termín stanoven na 18.7. od 15.00
Zajistit občerstvení
Zajistit dobrovolníky na pomoc s organizací

Ad3) Oprava komunikace směr Pařezská Lhota
Vzhledem ke špatnému stavu povrchu obecní komunikace (p.č.580/1, 580/5) se zastupitelstvo
rozhodlo opravit nejvíce poškozené části vozovky od Hostince Blata až k Pařezské Lhotě.
Technologický postup s použitím asfaltobetonu by měl zajistit vyšší životnost opravených částí
vozovky. Po upřesnění cenových nabídek na opravu budou vlastní práce provedeny koncem srpna
nebo začátkem září 2020.
Ad4) Odkup pozemku p.č. 320/3
Zastupitelé projednali možný odkup pozemku p.č. 320/3 o výměře 565m , jedná se o pozemek přímo
sousedící s hřištěm (p.č.605/1) a po jeho odkoupení bude zajištěn přístup na hřiště i z hlavní
komunikace (p.č. 568/1), přes tento pozemek bude po zpracování projektové dokumentace vedena
další větev obecního „vodovodu Střeleč“ ,určená pro zásobování nemovitostí za komunikací
p.č.568/1,které mají po odpojení „vodovodu Maršov“ problémy s dodávkou pitné vody.
Hlasováno o návrhu usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemku p.č. 320/3
Schváleno: pro: 6, proti: 0, zdrželo se: 0

Ad5) Různé
V obci proběhl průzkum zájmu o zahradní kompostéry . Starosta předá podklady ke zpracování žádosti
o dotaci v rámci svazku obcí jehož jsme členem. Realizace tohoto projektu vychází z principu :
podpora nákladů 85% , podíl obce 15% , občané by získali kompostéry do užívání bezplatně na dobu
5-ti let, poté se stanou jejich majetkem.
Rozpočtové opatření č.2
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.2 (viz příloha tohoto zápisu)
Hlasováno o návrhu usnesení: Zastupitelstvo obce Zámostí-Blata schvaluje rozpočtové opatření č.2
Schváleno: pro: 6, proti: 0, zdrželo se: 0

Stanoven termín dalšího zasedání zastupitelstva obce na 24.8.2020
program bude zveřejněn.

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

Program schůze obecního zastupitelstva dne 8.6. 2020
Odkup pozemku p.č. 320/3
Rozpočtové opatření č.2

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

Vyvěšeno: 18.6.2020
Sejmuto:

