Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Zámostí-Blata
konaném dne 19.12.2011 od 18.hod.
Místo konání: místnost obecního úřadu Blata čp. 16
Přítomni: Konečný Z.,Ederová K., Vítová G.,Vytejček L., Konečná I.
Omluveni : Cerman M.
Nepřítomni : Snopek D.
Hosté: nikdo
Program : 1) místní poplatky
2) inventarizace
3) rozpočet
4) zhodnocení předvánoční akce
5) zhodnocení práce zastupitelstva za rok 2011
6) schválení poskytování věcných darů pro r. 2012
7) smlouva s OSŽ ZO – AŽD Praha s.r.o.
8) poskytnutí příspěvku pro MŠ Větrov Jičín
9) rozpočtové změny
10)různé
Zasedání zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno.
Zapisovatelkou jmenoval Ivanu Konečnou a ověřovatelé Ladislava Vytejčka a
Květoslavu Ederovou, konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Všemi
přítomnými zastupiteli byl odsouhlasen program veřejné schůze.
ad 1) revize pohledávek, konstatováno, že v průběhu roku byly částečně
vymoženy i staré pohledávky – viz příloha č. 1 zápisu
projednáváno ponechání v platnosti stávajících vyhlášek ohledně místních
poplatků obce na rok 2011, návrh usnesení :
Vyhlášky č. 1/2005, č. 6/2005 a č. 7/2005 se změnou dle usnesení Zastupitelstva
obce Zámostí-Blata ze dne 5.11.2007 se ponechává v platnosti
Odsouhlaseno : pro 5, proti 0, zdrželi se 0
ad 2) inventarizace probíhá, na Kú v Jičíně bude požádáno o výpis z LV
k 31.12.2011 /zajistí p. Konečná/
ad3) rozpočet je rozpracován,projednáváno navrhované rozpočtové provizorium
a rozpočtové změny, návrh usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje hospodaření obce dle rozpočtového provizoria do
schválení rozpočtu na rok 2012
odsouhlaseno, pro 5 , proti 0, zdrželi se 0

ad 4) vánoční besídka byla vyhodnocena, plánuje se takováto obdobná akce i na
r. 2012
ad 5) zhodnocení práce obecního zastupitelstva, výsledky hospodaření
– viz příloha č.1 tohoto zápisu
ad 6) projednáváno poskytování věcných darů v hodnotě cca 500,- Kč v r. 2012
u příležitosti životního jubilea při dožití věku 60, 65, 70, 75, 80 let a každý další
rok po 80tém roku věku, návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje na rok 2012 poskytování věcných darů v hodnotě cca
500,-Kč u příležitosti životního jubilea 60, 65, 70,75,80 a každého dalšího roku
po 80tém roku věku
odsouhlaseno pro 5, proti 0, zdrželi se 0
ad 7) projednáno uzavření smlouvy s OSŽ ZO – AŽD Praha s.r.o. IČ
63838346, návrh usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s OSŽ ZO – AŽD Praha s.r.o. IČ
63838346 o právu provést stavbu nazvanou jako hospodářská budova
Odsouhlaseno, pro 5 proti 0, zdrželi se 0
ad 8) projednáváno poskytnutí finančního příspěvku pro MŠ Větrov v Jičíně
pro šk. rok 2011/2012, návrh usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku na šk.r.2011/2012 MŠ Větrov
v Jičíně ve výši Kč 10 000,Odsouhlaseno, pro 5 proti 0, zdrželi se 0
ad 9) zastupitelům byly předloženy navrhované rozpočtové změny dle přílohy
tohoto zápisu, návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny dle přílohy tohoto zápisu.
Odsouhlaseno: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
ad 10) různé
- kontrola, event. nákup posypového materiál a zavezení pro Horku a uličku
k p.Hermanové a k p.Konečnému – zajistí starosta
- žádost p.J.Petruse o poskytnutí příspěvku na barvy k vymalování části
restaurace, předložil doklady na nákup materiálu ve výši Kč 4489,-, návrh
usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na barvy k vymalování ve výši Kč 1 952,-Kč
Odsouhlaseno : pro 5, proti 0, zdržel se 0

-projednávána jednorázová odměna p.Daně Krupičkové (inventarizace,fyzická
kontrola SZIF) a p.L.Vytejčkovi (pořádání kulturních akcí v r. 2010/2011)
návrh usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje jednorázovou odměnu p.Daně Krupičkové
ve výši Kč 3 000,- Kč
odsouhlaseno, pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Zastupitelstsvo schvaluje jednorázovou odměnu p.Ladislavu Vytejčkovi
Ve výši Kč 4 000,-Kč
odsouhlaseno, pro 4, proti 0, zdržel se 1
USNESENÍ
Zastupitelstvo Obce Zámostí-Blata s c h v a l u j e :
-program schůze obecního zastupitelstva dne 19.12.2011
-Vyhláška č. 1/2005, č. 6/2005 a č. 7/2005 se změnou dle usnesení
Zastupitelstva obce Zámostí-Blata ze dne 5.11.2007 se ponechává
v platnosti
-hospodaření obce dle rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu na
rok 2012
- na rok 2012 poskytování věcných darů v hodnotě cca 500,-Kč
u příležitosti životního jubilea 60, 65, 70,75,80 a každého dalšího roku po
80tém roku věku
-uzavření smlouvy s OSŽ ZO – AŽD Praha s.r.o. IČ 63838346 o právu
provést stavbu nazvanou jako hospodářská budova
- poskytnutí příspěvku na šk.r.2011/2012 MŠ Větrov v Jičíně
ve výši Kč 10 000,příspěvek p.J.Petrusovi na barvy k vymalování ve výši Kč 1 952,-Kč
poskytnutí jednorázové odměny p.Daně Krupičkové
ve výši Kč 3 000,- Kč
poskytnutí jednorázové odměny p.Ladislavu Vytejčkovi
ve výši Kč 4 000,-Kč

- Stanovení dalšího termínu zasedání na den 31.ledna 2012 v 18.00 hod.
Program – bude zveřejněn Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,00 hod.
Zdeněk Konečný
starosta
Zapsala: Ivana Konečná
Ověřovatelé : Květoslava Ederová
Ladislav Vytejček

Příloha č. 1 - revize pohledávek, kontrola hospodaření obce
Příloha č. 2 - prezenční listina
Příloha č. 3 - rozpočtové změny

Příloha zápisu č.1
Zápis ze zasedání Finančního výboru konaného 29. 12. 2011
Kontrola stavu pokladní hotovosti k 29. 12. 2011
Celkem
0Kč
Skutečný stav odpovídá účetnictví!

Kontrola výběru poplatků za odpady, psy a vodné
Finanční výbor konstatuje zlepšení stavu výběru poplatků za uvedené položky. Stav
výběru poplatků ke dni 29. 12. 2011 odpovídal 100% u poplatků za psy a 98% u poplatků za
odpady. Celkem bylo v těchto položkách vymoženo 5150 Kč dluhů z minulých období.

Kontrola stavu a evidence faktur vydaných a přijatých.
Finanční výbor konstatuje, že vydané i přijaté faktury jsou řádně evidovány, obec
hradí přijaté faktury řádně a v termínu splatnosti. Vydané faktury a plnění z nich jsou řádně
evidovány a dodavatelé platí své závazky k obci ve lhůtě splatnosti.

Pohledávky
Finanční výbor konstatuje, že k datu 29. 12. 2011 je v účetnictví evidováno 10 543 Kč
pohledávek po splatnosti s lhůtou delší než 6m v následujícím členění:
Odpady
2300 Kč
Voda
4997 Kč
Nájem
3246 Kč
Finanční výbor vyzývá Zastupitelstvo k projednání zprávy Finančního výboru a k přijetí
rozhodnutí o řešení těchto pohledávek.

Kontrola dodržování rozpočtu
Finanční výbor konstatuje, že rozpočet obce je dodržován a k 30.11 2011 je plněn
následujícím způsobem:
Příjmy rozpočtu
3 300t Kč
97% plánu
Výdaje rozpočtu
3 190t Kč
81% plánu
Obci byla proplacena první etapa dotačního programu na Obnovu a rozvoj ve výši 1,915t.
Z této dotace byl uhrazen překlenovací úvěr od firmy Silnice Jičín ve výši 600 tis Kč.
Na profinancování druhé etapy dotačního projektu byla přijata půjčka od stejné firmy a to ve
výši 750t Kč. Tato půjčka již byla částečně uhrazena z provozních prostředků obce (200t),
k další úhradě dojde 30.12 2011 (200t). K úplnému uhrazení tohoto závazku dojde po
proplacení druhé etapy projektu ze strany SZIF.
Finanční výbor konstatuje, že v hospodaření obce nenašel závažná pochybení.
Za Finanční výbor
Milan Cerman
…………………………………

Jana Petrusová
…………………………………
Bc Zuzana Krupičková
…………………………………

