ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Zámostí-Blata
konaném dne 9. prosince 2013 od 18.00 hod.

Místo konání: místnost obecního úřadu Blata čp.16
Přítomni : Konečný Z., Ederová K., Vytejček L., Snopek D., Konečná I.
Nepřítomni: Cerman M., Vítová G., omluveni
Program:1) Kontrola usnesení
2)Dodatek smlouvy o pronájmu Agrochovu Sobotka a.s.
3)Změna rozpočtu
4)Vyhodnocení předvánočního posezení
5)Inventarizace
6)Různé

Zasedání zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Zapisovatelkou
jmenoval Ivanu Konečnou a ověřovatelé Květoslavu Ederovou a Ladislava Vytejčka. Konstatoval, že
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Všemi přítomnými zastupiteli byl odsouhlasen program zasedání.
Ad 1/ Provedena kontrola usnesení
Ad 2/ Zastupitelé se seznámili s dodatkem smlouvy o pronájmu pozemků s Agrochovem Sobotka a.s.
Hlasováno o návrhu usnesení : Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku smlouvy s Agrochov
Sobotka a.s.
Pro : 5, proti : 0, zdrželi se : 0
Ad 3/ Zastupitelé souhlasí s navrhovanou změnou rozpočtu. Hlasováno o návrhu usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č.2
Pro : 5, proti : 0, zdrželi se : 0
Rozpočet na rok 2014 je rozpracován, starosta dává hlasovat o návrhu usnesení : Zastupitelstvo
schvaluje hospodaření obce dle rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu na rok 2014.
Pro : 5, proti : 0, zdrželi se : 0
Ad 4/ Starosta vyslovuje poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě k uskutečnění předvánočního
posezení, zejména p. V.Konečné, I.Cermanové za přípravu a nácvik dětského vystoupení, J. Kejvalovi a
D. Snopkovi za hudební doprovod.
Ad 5/ Inventarizace probíhá.

Ad 6/ Různé
-K. Ederová poukazuje na špatný stav zdiva a podlahy na sále v hostinci, bude třeba učinit dotaz na
firmu, která opravu parket v r. 2010 prováděla, jakým způsobem mají být ošetřeny
-únik vody z rybníka byl zastaven, starosta na žádost nájemce rybníka seznámil zastupitele se
stanoviskem nájemce, který upozorňuje na riziko úhynu ryb s ohledem na nízkou vodní hladinu

Stanoven termín dalšího zasedání na den 13. ledna 2014
Program bude zveřejněn

USNESENÍ
Zastupitelstvo Obce Zámostí-Blata s c h v a l u j e :
-program zasedání zastupitelstva dne 9. prosince 2013
-uzavření dodatku smlouvy s firmou Agrochov Sobotka a.s.
-rozpočtovou změnu č.2
-hospodaření obce dle rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu na rok 2014

Ukončeno zasedání zastupitelstva v 19.30 hod.

Starosta: Zdeněk Konečný
Ověřovatelé :Květoslava Ederová
Ladislav Vytejček

Přílohy: prezenční listina, rozpočtová změna č. 2
Zapsala : Ivana Konečná

