ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Zámostí-Blata
konaném dne 7.12. 2015 od 18.00 hod.

Přítomni: Z. Konečný, K. Ederová, M. Cerman, J. Vytejčková, D. Snopek, J. Kejval
Nepřítomni: G. Vítová
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Kontrola usnesení
Vyhodnocení předvánočního posezení a rozsvícení stromečku
Rozpočtová změna
Výhled investic 2016, příprava rozpočtu
Různé

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

Ad1) Provedena kontrola usnesení
Ad2) Vyhodnocení předvánočního posezení a rozsvícení stromečku
Obě akce vyhodnoceny jako úspěšné s velkou účastí. Připomínky zastupitelů
k předvánočnímu posezení - pro příští vystupování, ukončit koncert rozloučením s rodiči a
občany obce, Mikuláš s čertem a andělem budou příště předávat dárky dětem na podiu.
Ad3) Rozpočtová změna č.1
Zastupitelům byla předložena navrhovaná rozpočtová změna č.1 - viz příloha tohoto zápisu,
hlasováno o návrhu usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 1

schváleno : pro 6, proti 0, zdrželi se : 0
Rozpočet na rok 2016 je rozpracován, starosta dává hlasovat o návrhu usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje hospodaření obce dle rozpočtového provizoria do schválení
rozpočtu na rok 2016 .

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

Ad4) Výhled investic 2016, příprava rozpočtu
Zastupitelé se shodli, že prioritně se budou řešit nedokončené investice a opravy plánované
na rok 2015, další návrhy se budou projednávat na příštím zasedání. Návrh rozpočtu bude
rovněž předmětem dalšího zasedání zastupitelstva.

Ad5) Různé
20.12. Poslední adventní neděle a vypouštění balónků s přáním Ježíškovi a opakování
dětského vystoupení u rozsvíceného stromečku před OÚ od 16 h.

Stanoven termín dalšího zasedání na dne 11.1. 2016
Program bude zveřejněn

USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Zámostí-Blata schvaluje:
-

program zasedání zastupitelstva 7.12. 2015
rozpočtovou změnu č.1
hospodaření obce dle rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu na rok 2016

Ukončení zasedání zastupitelstva v 18.45 hod.

Starosta: Z. Konečný
Zapsala: J. Vytejčková
Ověřovatelé: J. Kejval
D. Snopek

Přílohy: Prezenční listina, rozpočtová změna č.1

