Zápis
ze zasedání Zastupitelstva Obce Zámostí - Blata
konaném dne 23.5. 2016 od 18.hod.
Přítomni: Z. Konečný, K. Ederová, J. Vytejčková, G. Vítová
Nepřítomni: J. Kejval, D. Snopek, M. Cerman

Program:
1) Kontrola usnesení
2) Dětský den – termín, organizace
3) Místní poplatky
4) Rekonstrukce vedení nn
5) Závěrečný účet za rok 2015, Účetní závěrka 2015
6) Různé
Zasedání zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Zapisovatelkou
jmenoval J. Vytejčkovou a ověřovatelé K. Ederovou a G. Vítovou. Konstatoval, že
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Všemi přítomnými zastupiteli byl schválen program
veřejné schůze.
Ad1) Provedena kontrola usnesení
Ad2) Dětský den – termín, organizace
Termín dětského dne byl stanoven na 16. 7. od 17 hod
Téma dětského dne: Filmové a pohádkové postavy
- Hostinec Blata zajistí občerstvení
- Objednat skákací hrad
- Zajistit odměny pro děti za soutěže
- V podvečerních hodinách diskotéka
- Požádat místní rodiče o pomoc při soutěžích
Ad3) Místní poplatky
K dnešnímu dni bylo vybráno 60 % poplatků.
Spoluobčanům, kteří doposud neuhradili poplatky, byly odeslány upomínky.
Ad4) Rekonstrukce vedení nn
Obec obdržela projektovou dokumentaci k plánované rekonstrukci vedení nn. Při ní dojde
k demontáži nevyhovujících a na mnoha místech nakloněných stávajících sloupů (v některých
částech obce ještě dřevěných) a toto vedení bude nahrazeno kabelem umístěným v pokud
možno co nejoptimálnějších trasách. Rekonstrukce, která by měla proběhnout v příštím roce
se týká většiny nemovitostí v části Zámostí, v Blatech především nemov.podél komunikace
569/1 a částečně i na Horce. Žádáme proto spoluobčany,kterých se to týká a nebyli s tímto
záměrem ještě seznámeni, aby se obrátili na OU s připomínkami a případnými záměry u
svých nemovitostí, které by mohly být v rozporu s touto rekonstrukcí.

Ad 5) Závěrečný účet za rok 2015, Účetní závěrka za rok 2015
Zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem za rok 2015
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dne 23.5.2016 závěrečný účet za rok 2015
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
Schváleno: pro: 4, proti: 0, zdrželo se: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2015 a souhlasí
s převodem výsledku hospodaření ve výši 721.738.88 Kč z účtu 431 na 432.
Schváleno: pro: 4, proti: 0, zdrželo se: 0
Ad6) Různé
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem smlouvy o pronájmu části pozemku č.126/1 o
výměře 360 m, zapsané na LV č. 10001 s panem Michalem Slezákem za 360,-Kč ročně a bylo
hlasováno o návrhu usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku č. 126/1 LV č. 10001 o výměře 360 m
dle smlouvy o pronájmu s panem Michalem Slezákem za 360,-Kč ročně.
Schváleno: pro: 4, proti: 0, zdrželo se: 0
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem smlouvy o pronájmu pozemku č.82 o výměře
4m, zapsané na LV č. 10001 s Ivanou Konečnou a Zdeňkem Konečným za 100,-Kč ročně a
bylo hlasováno o návrhu usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku č.82 LV č.10001 o výměře 4m dle smlouvy
o pronájmu s Ivanou Konečnou a Zdeňkem Konečným za 100,-Kč ročně.
Schváleno: pro: 4, proti: 0, zdrželo se: 0

Stanoven termín dalšího zasedání na 1.8.2016, program bude zveřejněn.

USNESENÍ
Zastupitelstvo Obce Zámostí-Blata s c h v a l u j e :
-

program zasedání zastupitelstva ze dne 23.5. 2016
pronájem části pozemku č. 126/1 LV č. 10001 o výměře 360 m dle smlouvy o
pronájmu s panem Michalem Slezákem za 360,-Kč ročně.
pronájem pozemku č.82 LV č.10001 o výměře 4m dle smlouvy o pronájmu
s Ivanou Konečnou a Zdeňkem Konečným za 100,-Kč ročně.
dne 23.5.2016 závěrečný účet za rok 2015 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad
účetní závěrku obce za rok 2015 a souhlasí s převodem výsledku hospodaření ve výši
721.738.88 Kč z účtu 431 na 432.

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19.00 hod.
Starosta: Z. Konečný
Ověřovatelé: K. Ederová
G. Vítová
Zapsala: J. Vytejčková
Příloha: Prezenční listina
Program

