Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Zámostí-Blata konaném dne 9.3. 2017
od 18.00 hod.

Přítomni: Z. Konečný, K.Ederová, J. Vytejčková,D. Snopek
Nepřítomni: G. Vítová, M. Cerman, J. Kejval

Program: 1) Kontrola usnesení
2) Rozpočet 2017
3) Jarní úklid
4) Různé
Zasedání zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Zapisovatelkou
jmenoval Juditu Vytejčkovou a ověřovatelé Květoslavu Ederovou a Davida Snopka. Konstatoval, že
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Všemi přítomnými zastupiteli byl odsouhlasen program zasedání.
Ad 1) Provedena kontrola usnesení
Ad 2) Rozpočet 2017
Hlasováno o návrhu usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2017 jako
vyrovnaný ve výši příjmů 2.019.050,-Kč a výdajů ve výši 2.019.050,-Kč
Schváleno: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Zastupitelstvo dále schvaluje, že přesuny mezi jednotlivými položkami uvnitř paragrafů při jeho
nepřekročení jsou v pravomoci starosty a účetní obce.
Zastupitelstvo svěřuje starostovi obce provedení i rozpočtových opatření, jimiž dochází ke změnám
závazných ukazatelů rozpočtu obce, a to až do výše 250 tis. Kč v příjmech a 250 tis. Kč ve výdajích.
Tato rozpočtová opatření budou předložena na vědomí zastupitelstva obce na nejbližším následujícím
zasedání.
Schváleno: pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Ad 3) Jarní úklid
Termín jarní brigády zaměřený na úklid návsi a okolí byl stanoven na 8.4.2017 od 9.00 hod, případná
výpomoc spoluobčanů s vlastním náčiním bude vítána, tak jako každý rok se bude jednat o zametání
veřejných prostranství, hrabání listí a další podobné práce. V případě nepříznivého počasí bude
termín posunut na další sobotu, bližší informace budou poskytnuty prostřednictvím obecního rozhlasu.

Ad 4) Různé
Velikonoční posezení u kytary je plánované na 14. nebo 15. 4., dle zájmu
Dne 6.5.2017 je naplánován svoz nebezpečného odpadu , čas dojezdu konvoje je 8:40 – 8:50 hod.
Stanoven další termín zasedání zastupitelstva obce na 15.5. 2017 od 18:00 hod.

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

Program schůze obecního zastupitelstva dne 9.3.2017
Rozpočet na rok 2017 jako vyrovnaný ve výši příjmů 2.019.050,-Kč
a výdajů ve výši 2.019.050,-Kč

Ukončení zasedání zastupitelstva v 19.00
Starosta: Z. Konečný

Zapsala: J. Vytejčková

Ověřovatelé: K. Ederová
D. Snopek

Přílohy: Prezenční listina
Program zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno : 13.3.2017
Sejmuto:

