Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Zámostí - Blata
konaném dne 7. dubna 2014 od 18.hod.
Místo konání: místnost obecního úřadu Blata čp. 16
Přítomni: Konečný Z., Ederová K., Snopek D., Cerman M.,Vytejček L., Konečná I.
Nepřítomni : Vítová G.
Program :
1/ Kontrola usnesení
2/ Závěrečný účet 2013, účetní závěrka 2013
3/ Plánované opravy a investice 2014
4/ Vyhodnocení brigády
5/ Různé
Zasedání zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Zapisovatelkou
jmenoval I. Konečnou a ověřovatelé K. Ederovou a D. Snopka. Konstatoval, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Všemi přítomnými zastupiteli byl schválen program veřejné schůze.
ad 1) Provedena kontrola usnesení.
ad 2) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dne 7.4.2014 závěrečný účet za rok 2013
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
Schváleno: pro : 6, proti : 0, zdrželi se : 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dne 7.4.2014 účetní závěrku za rok 2013 a
souhlasí s převodem výsledku hospodaření ve výši 702.444,87 (zisk) z učtu 431 na 432.
Schváleno: pro : 6, proti : 0, zdrželi se : 0
ad 3) Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje provedení výměny oplocení křížku na návsi
firmou METAL PUZZLE s.r.o. Nepřívěc 3, IČ 25974947 za Kč 25144,- .
Schváleno : pro 6, proti 0, zdrželi se : 0
- výměna vjezdových vrat na hřiště zatím nedořešena,
- opravy výpustí na Horce by měly být provedeny po projednání s fi Heršálek
ad 4) Jarní brigáda se uskutečnila dne 1.4.2014. Poděkování všem, kteří se jí zúčastnili.
ad 5) Starosta jmenoval zapisovatelku volební komise pro volby do Parlamentu EU vyhlášené
na den 23. a 24. 5.2014 Janu Petrusovou.
Velikonoční pomlázková zábava pořádaná Obcí Zámostí-Blata ve spolupráci s místním
pohostinstvím se uskuteční 19.4.2014 od 20.hod.

ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU se má uskutečnit dne 25.5.2014 od
8.40 do 8.50 hod.
občanům bude připomenuto obecním rozhlasem
stanoven termín dalšího zasedání na 19.5.2014 v 18. hod.
program bude zveřejněn

USNESENÍ
Zastupitelstvo Obce Zámostí-Blata
-

schvaluje :

program zasedání obecního zastupitelstva dne 7.4.2014
dne 7.4.2014 závěrečný účet za rok 2013 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad
dne 7.4.2014 účetní závěrku za rok 2013 a souhlasí s převodem výsledku hospodaření
ve výši 702.444,87 (zisk) z učtu 431 na 432
provedení výměny oplocení křížku na návsi firmou METAL PUZZLE s.r.o.
Nepřívěc 3, IČ 25974947 za Kč 25144,-

Ukončení zasedání zastupitelstva v 19,30 hod.
Starosta: Zdeněk Konečný
Ověřovatelé : Květoslava Ederová
David Snopek
Zapsala : Ivana Konečná
příloha : prezenční listina
program

