Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Zámostí-Blata
konaném dne 14.1.2013 od 18.hod.
Místo konání: místnost obecního úřadu Blata čp. 16
Přítomni: Konečný Z., Ederová K., Cerman M., Vytejček L., Vítová G.,
Snopek D., Konečná I.
Hosté: nikdo
Program :
1/ Kontrola usnesení
2/ Projednání návrhu rozpočtu na rok 2013
3/ Opravy a údržba rybníka, možnosti dalšího pronájmu
4/ Dětské hřiště
5/ Podklady pro kroniku
6/ 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)
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem rozpočtu na rok 2013, zejména s jeho rozpočtovými
příjmy a výdaji, návrh bude zveřejněn s výdaji : 200 000,- Kč na dětské hřiště, 120 000,-Kč
na opravy hostince, 100 000,-Kč na stavidlo, 80 000,-Kč na zvoničku, starosta po projednání
návrhu rozpočtu dal hlasovat o návrhu usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu Obce Zámostí-Blata na rok 2013
Odsouhlaseno: pro : 7, proti : 0, zdrželi se : 0
Příloha č.3 – návrh rozpočtu
ad 3)
Dnem 31.12.2012 skončila lhůta ohledně rybníka dle dohody o narovnání uzavřené mezi Obcí
Zámostí-Blata a bývalým nájemcem nemovitosti. Bude zveřejněn záměr k pronájmu
nemovitosti s vytyčením kriterií, kterou budou v následujícím období specifikovány. Nyní
v zimním období bude provedeno vyřezání stromů z břehů rybníka, pokud bude vhodné
počasí a bude silný led.
ad 4)
Konkrétní nápady ze strany rodičů ohledně dětského hřiště na vánoční besídce žádné
nevzešly.
Záměr je tedy takový, že budou provedeny stavební úpravy hřiště pro zpevněnou plochu na
dětské atrakce, další část hřiště bude zachována s travnatou plochou, event. přístřeškem,
zachováno ohniště s event. pergolou pro pořádání různých akci (dětský den apod.)

ad 5)
Zápisy určené do kroniky budou sestaveny členy zastupitelstva do příštího zasedání a
následně bude proveden jejich zápis
ad 6)
Zastupitelstvo obce vydává toto UPOZORNĚNÍ

:

Poplatky za komunální odpad a poplatky ze psů se již vybírají od 7.1.2013 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.
PSY Kč 50,TRVALE BYDLÍCÍ Kč 400,-/na osobu
REKREAČNÍ OBJEKT Kč 400,-/za nemovitost
- Starosta obce dává hlasovat ohledně přijetí finančního daru ve výši Kč 10 000,- o návrhu
usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finančního daru v hodnotě 10 000,- od pana Mgr.
Rudolfa Sauera.
odsouhlaseno : pro 7, proti : 0, zdrželi se : 0
- bude zaslána výpověď současnému nájemci tenisového hřiště, bude zveřejněn záměr
k novému pronájmu
- byl projednán návrh na vyřazení z majetku obce – viz příloha č.4
- kontrolou účetní evidence bylo zjištěno,že poplatky za kom.odpad v r.2012 zůstaly
neuhrazeny za dvě nemovitosti – čp.35 a 39
- další termín schůze se stanovuje na den 25.2.2013 – 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 14.1.2013
-návrh rozpočtu Obce Zámostí-Blata na rok 2013
-přijetí finančního daru v hodnotě Kč 10 000,- od pana Mgr. Rudolfa Sauera.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20.00 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 –návrh na vyřazení z majetku obce

