Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Zámostí-Blata
konaném dne 22.2. 2016 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)

Kontrola usnesení
Rozpočet 2016
Výsledky přezkoumání hospodaření obce 2015
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) Rozpočet 2016
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2016 dle návrhu rozpočtu
Schváleno: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0
Ad3) Výsledky přezkoumaní hospodaření obce 2015
Při kontrole výsledků hospodaření obce dne 1.2. 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 byla zveřejněna již 8.2.2016
Ad4) Různé
Byla projednána jednorázová odměna pí. Lackové za přípravu na audit ve výši 3000,-Kč.
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje udělení jednorázové
odměny paní Lackové ve výši 3000,-Kč
Schváleno: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0
Vodojem – příprava projektové dokumentace ve spolupráci s VOS Jičín
Výměna obecního pozemku s panem Heršálkem – po vytýčení nových parcelních čísel bude
vypracován návrh smlouvy, která bude řešit tuto směnu, záměr bude zveřejněn.
Byl zpracován návrh smlouvy o věcném břemeni , který řeší přístup k pozemku manželů Rindových,
další postup v této záležitosti bude předmětem jednání na dalším zasedání zastupitelstva.
Energetický štítek - průkaz energetické náročnosti pro objekt obecního hostince (čp.40).
Obec obdržela cenovou nabídku firmy PKVP,další nabídku ještě očekává. Průkaz energetické
náročnosti budovy (PENB) dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií , bude zpracován
v nejbližším možném termínu.
Plánované Velikonoční posezení u kytary 26.3.2016 , organizace se ujme Judita Vytejčková .
Stanoven termín dalšího zasedání na 4.4.2016
Program bude zveřejněn.

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

Program schůze zasedání zastupitelstva obce Zámostí – Blata dne 22.2. 2016
Rozpočet na rok 2016 dle návrhu rozpočtu
Udělení jednorázové odměny paní Lackové ve výši 3000,- Kč

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19.00

Starosta: Z. Konečný

Ověřovatelé: D. Snopek
J. Kejval
Zapsala: J. Vytejčková

Přílohy:
-

Prezenční listina
Program
Rozpočet 2016

