Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Zámostí - Blata
konaném dne 4. listopadu 2013 od 18.hod.
Místo konání: místnost obecního úřadu Blata čp. 16
Přítomni:Konečný Z., Ederová K., Vytejček L., Snopek D., Cerman M., Konečná I.
Omluvena : Vítová G.
Program :
1/ Kontrola usnesení
2/ Rekonstrukce objektu stravování Tábor Blata o.s.
3/ Změny rozpočtu
4/ Organizace předvánočního posezení
5/ 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) Provedena kontrola usnesení.
ad 2) Smlouva o právu provést stavbu
Hlasováno o návrhu usnesení : Zastupitelstvo obce Zámostí-Blata schvaluje uzavření smlouvy
o právu provést stavbu – rekonstrukci objektu stravování Tábor – Blata o.s.
Schváleno: pro: 6, proti: 0 zdrželi se : 0
ad 3) Změny rozpočtu - dle přílohy – rozpočtový doklad č.1
Hlasováno o návrhu usnesení: Zastupitelstvo obce Zámostí-Blata schvaluje rozpočtovou
změnu č.1
Schváleno: pro: 6, proti: 0 zdrželi se : 0
ad 4) Předvánoční posezení občanů s pohoštěním se uskuteční dne 7.12.2013 od 14.hod.
Děti budou mít připraveno vystoupení na 16.hod. a asi v 17.hod. by měl přijít Mikuláš,
večer pak volná zábava s hudbou. Budou se podávat m.j. i zabíjačkové pochoutky.
ad 5) Firma Zepos dokončila opravu požeráku obecního rybníka, podle vývoje počasí ještě
plánujeme vyčištění břehů od vývratů a uhnilých částí stromů, termín brigády bude zveřejněn.
Plánovaná oprava nefunkční kanalizace v úseku „Krupičkovi-Matěchovi“ se uskuteční dne
9.-10.11.2013, p. Zdeněk Matěcha bude předem vyrozuměn, finální terénní úpravy budou
dokončeny na jaře.
Na základě vnitřní směrnice k provedení inventarizace obecního majetku ke dni 31.12.2013
a z.č.563/1991 Sb.o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů stanovuje starosta obce
inventarizační komisi ve složení: předseda komise : Květoslava Ederová, členové komise:
zastupitelé obce + p. Dana Krupičková
Ohledně místních poplatků, pokud nebudou doplaceny, bude projednáno osobně, upomínky
již zaslány.

Stanoven termín dalšího zasedání na den 9.prosince 2013 v 18. hod.,program bude zveřejněn

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

program schůze obecního zastupitelstva dne 4.listopadu 2013
uzavření smlouvy o právu provést stavbu – rekonstrukci objektu stravování Tábor –
Blata o.s.
rozpočtovou změnu č. 1

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 19,30 hod.
Zdeněk Konečný
starosta
Ověřovatelé : Květoslava Ederová
Ladislav Vytejček
Zapsala Ivana Konečná
příloha :prezenční listina
změny rozpočtu č. 1

