Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Zámostí-Blata konaném dne 26.10. 2020
od 18.00 hod.
Přítomni: Z. Konečný, K.Ederová, M. Cerman, D. Krupičková, D. Snopek,
J. Kejval
Nepřítomni: J. Vytejčková
Program: 1) Kontrola usnesení
2) Rozpočtové opatření
3) Oprava místní komunikace směr Pařezská Lhota
4) Různé
Zasedání zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Zapisovatelkou
jmenoval Danu Krupičkovou a ověřovatelé Květoslavu Ederovou a Jaroslava Kejvala . Konstatoval, že
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Všemi přítomnými zastupiteli byl odsouhlasen program zasedání.
Ad1) Provedena kontrola usnesení
Ad2) Rozpočtové opatření
Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.3, viz příloha tohoto zápisu.
Ad3) Oprava místní komunikace směr Pařezská Lhota
Starosta seznámil zastupitele se smlouvou o dílo na opravu místní komunikace v úseku Blata-Pařezská
Lhota, v průběhu října a listopadu proběhnou opravy nejvíce poškozených částí, vyčištění příkopů a
propustků pod vozovkou , odvodnění kritických míst , zpevnění a rozšíření krajnice v zatáčce nad
lomem, oprava výtluků a kanálových vpustí . Pokud to dovolí počasí , tak bude i položen kompletní
nový povrch, v případě nepříznivého počasí se finální práce posunou na jaro 2021.
Hlasováno o návrhu usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opravu místní
komunikace s firmou COLAS CZ a.s. ve výši 3.121.496,- Kč bez DPH (3.777.010,- vč. DPH)
Schváleno: pro:5, proti:0, zdrželo se:1
Ad4) Různé
-

Oprava pomníku Jana Nepomuckého: přizvaný restaurátor, který byl na místě posoudit
postup možné opravy, by měl obci předložit během listopadu rozpočet oprav.
Vzhledem k vládním opatřením (nouzový stav) byl nájemci Hostince Blata prozatím odpuštěn
jeden měsíční nájem, další postup bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva.
Obec projedná s městem Sobotka možnost uzavření veřejnoprávní smlouvy, která by řešila
využití jejich sběrného dvora našimi občany.
Zastupitelstvo obce žádá všechny spoluobčany, aby využívali žluté kontejnery na pet lahve
a pouze na plasty, které jsou do nich určené. Dále upozorňujeme i na to, že do směsného
komunál. odpadu (černý kontejner) nepatří stavební odpad, elektroodpad, části vozidel,
sklo ani zbytky rostlin, situace s tříděním odpadu je v naší obci bohužel dost zoufalá.

Stanoven termín dalšího zasedání zastupitelstva obce na 7.12. 2020
Program bude zveřejněn.

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

program schůze obecního zastupitelstva dne 26.10. 2020
uzavření smlouvy o dílo na opravu místní komunikace s firmou COLAS CZ a.s. ve výši
3.121.496,- Kč bez DPH (3.777.010,- vč. DPH)

Ukončení zasedáni zastupitelstva v 19.00
Starosta: Z. Konečný
Zapsala : D. Krupičková
Ověřovatelé: K. Ederová
J. Kejval
Přílohy: prezenční listina
Rozpočtové opatření č.3

Vyvěšeno: 4.11.2020

