Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Zámostí - Blata
konaném dne 13. ledna 2014 od 18.hod.
Místo konání: místnost obecního úřadu Blata čp. 16
Přítomni: Konečný Z., Ederová K., Snopek D., Vítová G., Cerman M., Konečná I.
Omluven: Vytejček L.
Program :
1/ Kontrola usnesení
2/ Projednání návrhu rozpočtu na rok 2014
3/ Podklady pro zápis do kroniky
4/ Oprava oplocení "u křížku" na návsi, oprava výtahu-hostinec
5/ Termín brigády - čištění břehů rybníka
6/ Inventarizace
7/ Pohledávky-místní poplatky
8/ Různé
Zasedání zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Zapisovatelkou
jmenoval Ivanu Konečnou a ověřovatelé Milana Cermana a Květoslavu Ederovou. Konstatoval,
že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Všemi přítomnými zastupiteli byl odsouhlasen program
veřejné schůze.
ad 1) Provedena kontrola usnesení.
ad 2) Zastupitelé se seznámili s návrhem rozpočtu na rok 2014, zejména s jeho rozpočtovými
příjmy a výdaji ve výši 1.817.050,- Kč
Hlasováno o návrhu usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu Obce Zámostí-Blata
na rok 2014.
Schváleno: pro : 6, proti : 0, zdrželi se : 0
Příloha č.3 – návrh rozpočtu
ad 3) Kronika se digitalizuje. Podklady pro zápis údajů, týkajících se roku 2013, se shromažďují.
ad 4) Zastupitelé shodně navrhují nevyměňovat zcela oplocení Božích muk na návsi v Blatech,
ale pouze zrekonstruovat stávající, tou nejlevnější metodou: t. j. demontáž, výměna pouze
zkorodovaných sloupků, pískování, zinkování, a černý nátěr celé konstrukce.
Hlasováno o návrhu usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje zrekonstruování oplocení Božích
muk na návsi v Blatech.
Schváleno: pro : 6, proti : 0, zdrželi se : 0
Oprava výtahu v hostinci, který je v havarijním stavu, je třeba z bezpečnostních důvodů provést
co nejrychleji. Realizovat ji musí specializovaná firma.
Zastupitelé se seznámili s nabídkou fi Jiří Langer.
Hlasováno o návrhu usnesení : Zastupitelstvo schvaluje uskutečnění opravy výtahu v hostinci
firmou Jiří Langer.
Schváleno: pro : 6, proti : 0, zdrželi se : 0

ad 5) Brigáda na čištění břehů rybníka je naplánována na den 25. ledna 2014. Uskuteční se,
pokud bude umrzlo.
ad 6) Inventarizační komise se sejde dne 20.1.2014.
Projednána jednorázová odměna p.D. Krupičkové ve výši Kč 3 000,- /inventarizace/
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení : Zastupitelstvo schvaluje udělení jednorázové odměny
p. Daně Krupičkové ve výši Kč 3 000,- Kč.
Schváleno: pro : 6, proti : 0, zdrželi se : 0
ad 7) S provozovatelem penzionu Diana byl uzavřen splátkový kalendář.
Ohledně marně urgovaných nezaplacených poplatků t.j. za nemovitost čp. 39 v Blatech bude
vydán platební výměr.
Hlasováno o návrhu usnesení : Zastupitelé schvalují vydání platebního výměru nezaplacených
poplatků za nemovitost čp. 39 v Blatech .
Schváleno: pro : 6, proti : 0, zdrželi se : 0
ad 8) Zastupitelstvo obce vydává toto UPOZORNĚNÍ :

Poplatky za komunální odpad a poplatky ze psů se již vybírají od 6.1.2014 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
- stanoven termín dalšího zasedání na den 24.2.2014 v 18. hod.
program bude zveřejněn

USNESENÍ
Zastupitelstvo Obce Zámostí-Blata

schvaluje :

program schůze obecního zastupitelstva dne 13. ledna 2014
návrh rozpočtu Obce Zámostí-Blata na rok 2014
zrekonstruování oplocení Božích muk na návsi v Blatech
uskutečnění opravy výtahu v hostinci firmou Jiří Langer.
udělení jednorázové odměny p.Daně Krupičkové ve výši Kč 3 000,- Kč
vydání platebního výměru nezaplacených poplatků za nemovitost čp. 39 v Blatech.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 19,45 hod.

Starosta: Zdeněk Konečný
Ověřovatelé : Květoslava Ederová
Milan Cerman
Zapsala : Ivana Konečná
příloha : 1/prezenční listina
2/program
3/návrh rozpočtu na rok 2014

