Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Zámostí-Blata konaném dne 13.9. 2021
od 18.00 hod.
Přítomni: Z. Konečný, K.Ederová, J. Vytejčková, M. Cerman, D. Krupičková, D. Snopek, J. Kejval
Nepřítomni:
Program: 1) Kontrola usnesení
2) Rozpočtové opatření č.2
3) Příprava voleb
4) Pronájem obecního hostince
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) Rozpočtové opatření č.2
Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 2, viz příloha tohoto zápisu.
Ad3) Příprava voleb
Dne 17.9.2021 proběhne první zasedání volební komise
Ad4) Pronájem obecního hostince
Obec na základě rozhodnutí zastupitelstva vyhlašuje výběrové řízení na pronájem obecního hostince.
Písemné nabídky mohou zájemci zasílat do 15.11. 2021 na obecní úřad Zámostí-Blata,
případně i předat osobně na adrese obecního úřadu: Blata 16, kde jim v úředních hodinách rádi
poskytneme další informace.
Ad5) Různé
Vzhledem ke změně legislativy musí obec přistoupit k rekonstrukci webových stránek tak, aby byl
zajištěn tzv. bezbariérový přístup dle zákona č.99/2019 Sb. (zákon o přístupnosti internetových stránek
a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

Stanoven termín dalšího zasedání zastupitelstva obce na 15.11.2021 , program bude zveřejněn.

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

Program schůze obecního zastupitelstva dne 13.9. 2021

Ukončení zasedáni zastupitelstva v 19.00 hod.
Starosta: Z. Konečný
Zapsala : J. Vytejčková
Ověřovatelé: K. Ederová
D. Krupičková
Přílohy: prezenční listina
Rozpočtové opatření č. 2

Vyvěšeno: 22.9.2021
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