Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Zámostí - Blata konaném dne 9.4. 2018
od 18.00 hod.
Přítomni: Z. Konečný, K.Ederová, J. Vytejčková,D. Snopek, M. Cerman, J. Kejval
Nepřítomni: G. Vítová
Program: 1) Kontrola usnesení
2) Závěrečný účet za rok 2017
3) Žádost o poskytnutí dotace APROPO
4) Svoz nebezpečného odpadu 28.4. 2018
5) Jarní úklid – brigáda
6) 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) Závěrečný účet za rok 2017 , Účetní závěrka 2017
Zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem za rok 2017 a účetní závěrkou za rok 2017
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dne 9.4. 2018 závěrečný účet za rok 2017
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
Schváleno: pro:6, proti: 0, zdrželo se: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2016 a souhlasí
s převodem výsledku hospodaření ve výši 823.538,70 Kč z účtu 431 na 432
Schváleno: pro:6, proti: 0, zdrželo se: 0
Ad 3) Žádost o poskytnutí dotace APROPO
Zastupitelé projednali žádosti o dotace od APROPO Jičín O.P.S. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce
schvaluje přijetí žádostí APROPO Jičín O.P.S.
Schváleno: pro:6, proti: 0, zdrželo se: 0
Ad 4) Svoz nebezpečného odpadu 28.4. 2018
Sobota 28.4. 2018, 8.40 – 8.50, podmínky pro svoz jsou vyvěšeny na vývěsce obce.
Proti loňskému svozu jsou podmínky upraveny.
Ad 5) Jarní úklid - brigáda
Termín jarní brigády zaměřený na úklid návsi a okolí byl stanoven na 22.4.2018 (neděle) od 9.00 hod,
případná výpomoc spoluobčanů s vlastním načiním 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 neděli, bližší informace budou poskytnuty prostřednictvím obecního
rozhlasu.

Ad 6) Různé
Kabelizace :
-

v průběhu měsíce května začne postupná realizace plánované kabelizace části obce Zámostí
a Blata , stavební práce budou částečně komplikovat dopravní dostupnost na Horku, vše
bude včas nahlášeno…

GDPR :
-

zastupitelstvo bylo informováno o nových opatřeních v souvislosti s ochranou osobní údajů,
která se budou týkat obce

Rozpočtové opatření :
-

zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatření č.1 2018 – viz příloha tohoto zápisu

Stanoven termín dalšího zasedání zastupitelstva obce na 4.6.2018, program bude zveřejněn

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

Program schůze obecního zastupitelstva dne 9.4. 2018
Závěrečný účet za rok 2017
Účetní závěrku obce za rok 2017 a souhlasí s převodem výsledku hospodaření ve výši
823.538,70 Kč z účtu 431 na 432
Žádosti o poskytnutí dotací APROPO

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19.30 hod.

Starosta: Z. Konečný
Ověřovatelé: K. Ederová
D. Snopek
Zapsal: J. Vytejčková
Příloha : Prezenční listina
Program
Rozpočtové opatření č 1 2018
Vyvěšeno: 19.4.2018

