Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Zámostí-Blata konaném dne 5.12.2016
od 18.00 hod.

Přítomni: Z. Konečný, K.Ederová, J. Vytejčková, M. Cerman,G. Vítová, J. Kejval
Nepřítomni: D. Snopek
Program: 1) Kontrola usnesení
2) Vyhodnocení předvánočního posezení
3) Rozpočtová opatření
4) Příprava rozpočtu 2017
5) 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) Vyhodnocení předvánočního posezení
Předvánoční posezení jehož součástí byl i malý koncert bylo vyhodnoceno jako úspěšné s velkou
účastí. Starosta poděkoval všem , kteří se podíleli na přípravách a organizaci.
Ad3) Rozpočtová opatření
Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č.2 – viz příloha tohoto zápisu,
hlasováno o návrhu usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.2
Schváleno: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Ad4) Příprava rozpočtu
Rozpočet na rok 2017 je rozpracován, jeho jednotlivé položky jsou sestavovány v souvislostech
s nedokončenými akcemi letošního roku a novými návrhy zastupitelů pro rok 2017,
hlasováno o návrhu usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření dle rozpočtového
provizoria do schválení rozpočtu na rok 2017.

Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla rozpočtového provizoria - do schválení rozpočtu
2017 platí rozpočet předchozího období v provozních výdajích, navíc lze financovat akce
schválené zastupitelstvem obce v přecházejících obdobích .
Schváleno : pro 6, proti 0, zdrželi se : 0
Ad5) Různé
Inventarizační komise: Na základě vnitřní směrnice k provedení inventarizace obecního majetku ke dni
31.12. 2016 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

Stanoven termín dalšího zasedání na 23.1.2017 , program bude zveřejněn.

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

program schůze obecního zastupitelstva dne 5.12. 2016
rozpočtové opatření č.2
hospodaření dle rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu na rok 2017.

Ukončení zasedání zastupitelstva v 18.30

Starosta: Z. Konečný
Zapsala: J. Vytejčková
Ověřovatelé: J. Kejval
G. Vítová
Přílohy: Prezenční listina
Rozpočtové opatření č.2

