Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Zámostí-Blata
konaném dne 30.1.2012 od 18.hod.
Místo konání: místnost obecního úřadu Blata čp. 16
Přítomni: Konečný Z., Ederová K., Cerman M., Vytejček L., Konečná I.
Omluveni : Vítová G.,
Nepřítomni : Snopek D.
Hosté: nikdo,
Program :
1/ Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2012
2/ Výsledek přezkoumání hospodaření obce 2011
3/ Poplatky 2012
4/ Kronika
5/ Investice 2012
6/ Různé (rybník, doplacení úvěru Silnice a.s., dotace SZIF)
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)
Starosta po projednání návrhu rozpočtu dal hlasovat o návrhu usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu Obce Zámostí-Blata na rok 2012
Odsouhlaseno, pro 5, proti 0
Příloha č.3 – návrh rozpočtu
ad 2)
Zastupitelstvo obce se seznámilo s výsledkem přezkoumání hospodaření obce v r.2011,
zpráva o kontrole výsledku hospodaření k nahlédnutí na obecním úřadě( příloha č. 4 ), bylo
zjištěno několik chyb formálního charakteru
ad 3)
Zastupitelstvo obce vydává toto UPOZORNĚNÍ

:

Poplatky za komunální odpad a poplatky ze psů se již vybírají od 2.1.2012 a je
možno je uhradit každé pondělí v době od 17.00 - 18.00 hod. do pokladny na
Obecním úřadě Zámostí-Blata nebo bezhotovostním převodem na účet obecního
úřadu. Jejich výše byla ponechána v platnosti jako v minulém roce :
POPLATEK ZA PSA Kč 50,-,
TRVALE BYDLÍCÍ Kč 350,-/na osobu
REKREAČNÍ OBJEKT Kč 450,-/za nemovitost
ad 4)
Zápisy určené do kroniky budou sestaveny členy zastupitelstva do příštího zasedání a
následně bude proveden jejich zápis
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ad 5)
V rámci návrhu rozpočtu na r. 2012 jsou plánovány také investice jako např.oprava příkopů,
oprava a rekonstrukce části obecní kanalizace, zvonička, údržba veř. prostranství
ad 6)
-starosta informoval zastupitele o dalším průběhu jednání s právní zástupkyní JUDr.Hejrala
-žádost o prominutí placení poplatků za komunální odpad podala p. Fraňková a p.Havrdová.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje osvobození od placení
poplatků za komunální odpad r.2012 paní Vlastě Fraňkové. odsouhlaseno, pro 5 proti 0
a o návrhu usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje osvobození od placení poplatků za
komunální odpad r. 2012 paní Heleně Havrdové. odsouhlaseno, pro 5 proti 0
-obec obdržela fin. prostředky od SZIF na pokrytí nákladů II.etapy rekonstrukce komunikací,
chodníků a zeleně a došlo k doplacení zbývající části úvěru od fi.Silnice a.s. Jičín
-zastupitelé se dohodli na termínu velikonoční zábavy, která se uskuteční v místním hostinci
dne 7.4.2012, hudba : manželé Šukovi, p. Petrusovi bude nahlášen termín konání akce
-další termín schůze se stanovuje na den 27.2.2012 – 18.00hod. na obecním úřadě
-program bude zveřejněn

USNESENÍ
Zastupitelstvo Obce Zámostí-Blata s c h v a l u j e :
-program schůze obecního zastupitelstva dne 30.1.2012
-návrh rozpočtu Obce Zámostí-Blata na rok 2012
-osvobození od placení poplatků za komunální odpad r.2012 paní Vlastě Fraňkové
-osvobození od placení poplatků za komunální odpad r. 2012 paní Heleně Havrdové
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 19,45 hod.
Zdeněk Konečný
starosta
Ověřovatelé : Květoslava Ederová
Ladislav Vytejček
Zapsala Ivana Konečná
Příloha č. 1 –prezenční listina
Příloha č. 2 –program
Příloha č. 3 –návrh rozpočtu
Příloha č. 4 - zpráva o výsledku hospodaření 2011

