Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Zámostí-Blata konaném dne 26.7.2021
od 18.00 hod.
Přítomni: Z. Konečný, K.Ederová, J. Vytejčková, D. Krupičková, M. Cerman
Nepřítomni: J. Kejval, D. Snopek
Program: 1) Kontrola usnesení
2) Rozpočtové opatření č. 1
3) Vyhodnocení dětského dne
4) Místní poplatky
5) Smlouva o zřízení věcného břemene
6) Příprava voleb
7) Výběrové řízení
8) 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
Ad 2) Rozpočtové opatření č.1
Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.1, viz příloha tohoto zápisu
Ad3) Vyhodnocení dětského dne
Dětský den byl všemi zastupiteli hodnocen kladně. Děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho organizaci.
Oceníme návrhy na organizaci toho příštího.
Ad4) Místní poplatky
Obec opakovaně žádá dlužníky o úhradu poplatků za komunální odpad, psy a vodné (Maršov)
Ad5) Smlouva o zřízení věcného břemene
Starosta seznámil zastupitele se smlouvou o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce,a.s. a obcí
Zámostí-Blata. Smlouva IE-12-2007811/VB/01 řeší právo provozu ,oprav a údržby zařízení distribuční
soustavy na pozemku p.č.130/1 v k.ú. Zámostí .
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene dle smlouvy IE-12-2007811/VB/01.
Schváleno : pro 5, proti 0, zdrželo se 0

Ad6) Příprava voleb
-

Volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR proběhnou v termínu 8.-9. 10.2021
Starosta stanovil min. počet členů volební komise na 4 a zároveň jmenoval zapisovatelkou
VK Juditu Vytejčkovou

Ad7) Výběrové řízení
-

dne 31.12.2021 končí stávajícímu provozovateli hostince Blata nájemní smlouva
obec vypíše výběrové řízení na pronájem pohostinství na příštím zasedání zastupitelstva

Ad8) Různé
-

žádáme spoluobčany aby kontejnery určené na komunální odpad neplnili tím co do nich nepatří
( stavební materiál, nábytek , odpad ze zahrad apod. )
poplatky za ukládání kom. odpadu na skládku se výrazně zvýšily, pokud se situace nezlepší,
budeme nuceni v příštím roce razantně zvýšit poplatky za likvidaci komunálního odpadu
Stanoven termín dalšího zasedání zastupitelstva obce na 13.9. 2021

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

program schůze obecního zastupitelstva dne 26.7.2021
zřízení věcného břemene dle smlouvy č.IE-12-2007811/VB/01

Ukončení zasedáni zastupitelstva v 19.00 hod.
Starosta: Z. Konečný
Zapsala : J. Vytejčková
Ověřovatelé: K. Ederová
D. Krupičková
Přílohy: Prezenční listina
Rozpočtové opatření č.1
Vyvěšeno: 5.8.2021
Sejmuto:

