Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Zámostí-Blata konaném dne 12.11.2018
od 17.30 hod.
Přítomni: Z. Konečný, K.Ederová, J. Vytejčková, M. Cerman, J. Kejval, D. Snopek, D. Krupičková
Nepřítomni:
Program: 1) Kontrola usnesení
2) Rozpočtové opatření
3) Návrh pachtovní smlouvy rybník
4) Manipulační řád – rybník Pařez
5) Organizace předvánočního posezení
6) Odkup par.p.č. 159/34
7) Inventarizace
8) Rozpočet 2019
9) Různé
Zasedání zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Zapisovatelkou
jmenoval Juditu Vytejčkovou a ověřovatelé Květoslavu Ederovou a Milana Cermana. Konstatoval, že
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Všemi přítomnými zastupiteli byl odsouhlasen program zasedání.
Ad1) Provedena kontrola usnesení
Ad2) Rozpočtové opatření č.2, č.3
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 2 a 3, viz přílohy tohoto zápisu
Ad3) Návrh pachtovní smlouvy rybník
-

Návrh nájemce - zvýšení ročního nájemného o 5 000,- Kč
Prodloužení smlouvy na 5 let
Hlasováno o návrhu usnesení: Zastupitelstvo schvaluje uzavření pachtovní smlouvy dle
předloženého návrhu
Schváleno : pro 7,proti: 0, zdrželi se : 0

Ad4) Manipulační řád – rybník Pařez
-

-

Obec obdržela cenovou nabídku od projekční kanceláře – Ing.Václav Kurka na zpracování
manipulačního řádu a nakládání s vodami pro rybník Pařez , celková nabídka za zpracování
dokumentace včetně geodetických prací , hydrologických údajů, konzultací s vodoprávním
úřadem a se správcem toku a povodí činí 50.920,-Kč (vč.DPH)
Zastupitelstvo se bude touto dlouhodobě neřešenou problematikou zabývat i na příštím zasedání

Ad5) Organizace předvánočního posezení
-

14.00 začátek posezení
16.00 -17.00 koncert
Přijde Mikuláš, anděl a čert
Volná zábava s hudbou

Ad6) Odkup par.p.č. 159/34
-

starosta jedná s majiteli výše uvedeného pozemku o odkoupení této cesty, bude osloven odhadce,
po vypracování posudku bude s dalším postupem nejprve seznámeno zastupitelstvo obce

Ad7) Inventarizace
Na základě vnitřní směrnice k provedení inventarizace obecního majetku ke dni 31.12.2018 a zákona
č. 563/1991 Sb. O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů stanovuje starosta obce inventarizační
komisi ve složení: předseda komise: Květoslava Ederová, členové komise: zastupitelé obce + paní
Lacková
Ad8) Rozpočet 2019
Rozpočet na rok 2019 je rozpracován
Hlasováno o návrhu usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
hospodaření dle rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu na rok 2019.
Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla rozpočtového provizoria - do schválení rozpočtu 2019 platí
rozpočet předchozího období v provozních výdajích, navíc lze financovat akce schválené
zastupitelstvem obce v přecházejících obdobích .
Schváleno : pro 7,proti: 0, zdrželi se : 0
Ad9) Různé
Stanoven termín dalšího zasedání zastupitelstva obce na 10.12. 2018 od 18:00 hod.
program bude zveřejněn.
USNESENÍ
Zastupitelstvo Obce Zámostí-Blata s c h v a l u j e :
- program schůze obecního zastupitelstva dne 12.11. 2018
- hospodaření dle rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu na rok 2019
- pravidla rozpočtového provizoria - do schválení rozpočtu 2019 platí
rozpočet předchozího období v provozních výdajích, navíc lze financovat akce schválené
zastupitelstvem obce v přecházejících obdobích
- uzavření pachtovní smlouvy dle předloženého návrhu
Ukončení zasedáni zastupitelstva v 18.30
Starosta:
Z. Konečný
Zapsala :
J. Vytejčková
Ověřovatelé: K. Ederová
M. Cerman
Přílohy:

prezenční listina
rozpočtové opatření č. 2,3

Vyvěšeno: 22.11.2018
Sejmuto:

