Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Zámostí-Blata konaném dne 15.3.2021
od 18.00 hod.
Přítomni: Z. Konečný, K.Ederová, J. Vytejčková, D. Krupičková
Nepřítomni: J. Kejval, D. Snopek, M. Cerman
Program: 1) Kontrola usnesení
2) Výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
3) Jarní brigáda
4) Oprava místní komunikace
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) Výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Závěrečné přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bylo provedeno vzdáleně (elektronicky) , bez
přítomnosti pracovníků kontroly v sídle obce. Při přezkoumání byly zjištěny méně závažné chyby.
Závěrečná zpráva bude zveřejněna na úřední desce.
Ad3) Jarní brigáda
-

Jarní brigáda se uskuteční dne 17.4. , termín se případně upraví dle počasí.

Ad4) Oprava místní komunikace
V průběhu dubna se budou provádět práce na opravě povrchu vozovky Blata náves - Pařezská Lhota.
O termínu uzávěry budou občané předem informováni. Pro pokládku finálního povrchu bude nutná
celková uzávěra. Rozpis možných termínů bude zveřejněn.
Ad5) Různé
-

Zastupitelstvo se rozhodlo,vzhledem k nouzovému stavu a opatření vlády ČR, prominout
nájemci hostince za období od 1.1.2021 , jednu měsíční platbu nájemného.
S ohledem na personální změny budou v průběhu roku uzavřeny dohody o provedení práce
s Danou Krupičkovou a Květoslavou Ederovou , jedná se o administrativní práce a výpomoc při
organizaci voleb.
Hlasováno o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření pracovněprávních vztahů s Danou Krupičkovou a
Květoslavou Ederovou
Schváleno: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0

Stanoven termín dalšího zasedání zastupitelstva obce na 10.5. 2021 , program bude zveřejněn.

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

Program schůze obecního zastupitelstva dne 15.3. 2021
uzavření pracovněprávních vztahů s Danou Krupičkovou a Květoslavou Ederovou

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

Vyvěšeno: 25.3.2021
Sejmuto :

