Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Zámostí-Blata
konaném dne 15.5. 2017
Přítomi: Z. Konečný, K. Ederová, J. Vytejčková, M. Cerman, D. Snopek, G. Vítová, J. Kejval
Nepřítomni:

Program: 1) Kontrola usnesení
2) Závěrečný účet 2016, Účetní závěrka 2016
3) Dětský den, termín, organizace
4) Místní poplatky
5) 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
usnášení schopné. Všemi přítomnými zastupiteli byl schválen program veřejné schůze.
Ad 1) Provedena kontrola usnesení
Ad 2) Závěrečný účet 2016, Účetní závěrka 2016
Zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem za rok 2016 a účetní závěrkou za rok 2016.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dne 15.5. 2017 závěrečný účet za rok 2016
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
Schváleno: pro: 7 proti: 0 zdrželo se: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2016 a souhlasí s převodem
výsledku hospodaření ve výši 1.021.246,88 Kč z účtu 431 na 432
Schváleno: pro: 7 proti: 0 zdrželo se: 0
Ad 3) Dětský den, termín, organizace
Termín dětského dne byl stanoven na 15.7.2017 od 15:00 hod
-

Zajistit dobrovolníky na pomoc při soutěžích
Zajistit občerstvení
Zajistit dětský program s animátorem

Ad 4) Místní poplatky
K dnešnímu dni bylo vybráno cca 70% poplatků za svoz komunálního odpadu.
Spoluobčanům, kteří doposud neuhradili poplatky, byly odeslány upomínky.
Připomínáme, že splatnost místních poplatků je (byla) do 30.4.

Ad5) Různé
Rozpočtový doklad – Rozpočtová změna č.1
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.1 – viz příloha tohoto zápisu.
Poděkování spoluobčanům, kteří se zúčastnili jarní brigády 8.4.2017
Stanoven termín dalšího zasedání na 17.7. 2017, program bude zveřejněn

USNESENÍ
Zastupitelstvo Obce Zámostí –Blata schvaluje:
-

Program zasedání zastupitelstva ze dne 15.5. 2017
Dne 15.5. 2017 závěrečný účet za rok 2016 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad
Účetní závěrku obce za rok 2016 a souhlasí s převodem výsledku hospodaření ve výši
1.021.246,88 Kč z účtu 431 na 432

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19.15 hod.

Starosta: Z. Konečný
Ověřovatelé: K. Ederová
G. Vítová
Zapsal:
J. Vytejčková
Příloha: Prezenční listina
Program

Vyvěšeno: 25.5.2017

