ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Zámostí-Blata
konaném dne 8. prosince 2014 od 18.00 hod.
Přítomni: Konečný Z., Ederová K., Cerman M., Snopek D., Vytejčková J., Kejval J.
Nepřitomni: Vítová G.
Program: 1) Kontrola Usnesení
2) Plány a investice 2015
3) Přípravy Vánočního posezení
4) Změna rozpočtu č.2
5) Pohledávky – místní poplatky
6) Různé

Zasedání zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Zapisovatelkou
jmenoval Juditu Vytejčkovou a ověřovatelé Davida Snopka a Milana Cermana. Konstatoval, že
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Všemi přítomnými zastupiteli byl odsouhlasen program zasedání.

ad 1) Provedena kontrola usnesení
ad 2) Plány a investice 2015
Zastupiteli byly navrženy investice na rok 2015
- Oprava fasády obecního úřadu
- Opravu kurtu
- Návrh řešení snížení rychlosti na komunikaci směr Pařezská Lhota
- Plán výjezdního zasedání zastupitelstva – kontrola kanalizace
- Dokončení rekonstrukce sálu
- Vybudování přípojky elektro ke skladu a přístřešku na hřišti
- Dokončení dětského hřiště
- Zpracování projektové dokumentace pro vodojem
- Oprava veřejného osvětlení
- Výměna střešní krytiny na zvoničce

ad 3) Přípravy Vánočního posezení
-

Začátek posezení ve 14.00
Občerstvení zajištěno hostincem Blata
Vystoupení dětí od 15.30 vedené V.Konečnou a J.Vytejčkovou
Následně nastoupí Mikuláš, anděl, čert
Volná zabava
Od 21.00 zajištěna hudba

ad 4) Změna rozpočtu č.2
Zastupitelům byla předložena navrhovaná rozpočtová změna č.2. viz příloha tohoto zápisu,
hlasováno o návrhu usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 2.

schváleno : pro 6, proti 0, zdrželi se : 0
Rozpočet na rok 2015 je rozpracován, starosta dává hlasovat o návrhu usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje hospodaření obce dle rozpočtového provizoria do schválení
rozpočtu na rok 2015.

schváleno : pro 6, proti 0, zdrželi se : 0

ad 5) Pohledávky - místní poplatky
Starosta seznámil zastupitele se soupisem pohledávek ke dni zasedání.
Poplatky za komunální odpad a psi jsou až na několik málo vyjímek uhrazeny,
obec řeší zásadní nedoplatek pouze s provozovatelem penzionu Diana.
Podrobnosti obsahuje zpráva finančního výboru – k nahlédnutí na OU.

ad 6) Různé
Volba členů finančního výboru.
Předsedou finančního výboru byly navrženy: Dana Krupičková a Jana Petrusová
Hlasováno o návrhu usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje členy finančního výboru
Danu Krupičkovou a Janu Petrusovou.

schváleno : pro 6, proti 0, zdrželi se : 0
Zástupcem pro jednání ve svazku obcí Brada byl určen starosta Zdeněk Konečný

Stanoven termín dalšího zasedání na 26.1.2015

USNESENÍ
Zastupitelstvo Obce Zámostí-Blata s c h v a l u j e :
-program zasedání zastupitelstva dne 8. prosince 2014
- rozpočtovou změnu a to Rozpočtové opatření č. 2
- hospodaření obce dle rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu na rok 2015
- členy finančního výboru Danu Krupičkovou a Janu Petrusovou

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.30 hod.

Starosta: Zdeněk Konečný

Ověřovatelé:
David Snopek
Milan Cerman
Přílohy: prezenční listina, program zasedání, rozpočtové opatření č.2

Zapsala: Judita Vytejčková

Vyvěšeno: 17.12.2014

Sejmuto:

