Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Zámostí-Blata konaném dne 21.3.2022
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) Dotace Apropo o.p.s.
3) Termín a organizace jarní brigády
4) Svoz nebezpečného odpadu
5) Obnova veřejné zeleně
6) 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) Dotace Apropo o.p.s.
Zastupitelstvo obce na základě žádosti o dotaci, schválilo příspěvek pro Apropo o.p.s. na rok 2022.
Hlasováno o návrhu usnesení:
Schváleno: pro 6, zdrželo se 0, proti 0
Ad3) Termín a organizace jarní brigády
Jarní brigáda se uskuteční dne 9.4. od 9.00 hod., v případě nepřízně počasí se termín upraví.
Ad4) Svoz nebezpečného odpadu
Uskuteční se 30.4.2022 od 8.40 do 8.50, další informace naleznete na webových stránkách obce.
Ad5) Obnova veřejné zeleně
- stárnoucí a napadené rostliny a keře v okolí památníku padlých a podél chodníku před OU,
nevyhovující stav předzahrádky u hospody bude předmětem jednání se zahradnickou firmou,
návrhy úprav budou dále projednány podle nabídek a možností jednotl. firem, případně se
bude část úprav řešit svépomocí…
Ad6) Různé
Žádost týmu HC Blata o příspěvek na sezonu 2021/2022
- zastupitelstvo se rozhodlo podpořit amatérský hokejový tým HC Blata formou příspěvku –
částečné úhrady nákladů na led
Hlasováno o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost týmu HC Blata o příspěvek na sezonu 2021/2022
Schváleno: pro 5, zdržel se 1, proti 0

Smlouva o zřízení věcného břemene
- řeší umístění kabelového vedení NN a přípojkového pilíře na par.159/49 ve vlastnictví obce
Hlasováno o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.IV-12-2021847/VB/01
Schváleno: pro 6, zdrželo se 0, proti 0
Poplatky za komunální odpad
- obec vyzívá spoluobčany k zaplacení poplatku za likvidaci kom. odpadu na rok 2022.
Poplatek za osobu trvale hlášenou v obci 600,-Kč, poplatek za objekt 600,- Kč - viz vyhláška obce.
Tímto žádáme spoluobčany o uhrazení poplatků do 30.4. 2022

Stanoven termín dalšího zasedání zastupitelstva obce na 2.5.2022 , program bude zveřejněn.

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

program schůze obecního zastupitelstva dne 21.3.2022
příspěvek Apropo o.p.s. na rok 2022
žádost o příspěvek týmu HC Blata na sezonu 2021/2022
smlouvu o zřízení věcného břemene č.IV-12-2021847/VB/01

Ukončení zasedáni zastupitelstva v 19.00
Starosta:
Zapsala :
Ověřovatelé:

Z. Konečný
J. Vytejčková
K. Ederová
D. Krupičková

Přílohy: prezenční listina

Vyvěšeno: 31.3.2022
Sejmuto:

