Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Zámostí-Blata
konaném dne 5.11.2012 od 18.hod.
Místo konání: místnost obecního úřadu Blata čp. 16
Přítomni: Konečný Z., Ederová K., Vytejček L., Cerman M., Vítová G.,
Snopek D., Konečná I.
Nepřítomni: Program : 1) Kontrola usnesení
2) Návrh obecně závazné vyhlášky-komunální odpad
3) Vánoční besídka
4) Jmenování inventarizační komise
5/ Dětské hřiště – návrhy pro realizaci
6/ Revize pohledávek
7/ Různé
Zasedání zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno.
Zapisovatelkou jmenoval Ivanu Konečnou a ověřovatelé Ladislava Vytejčka a
Květoslavu Ederovou, konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Všemi přítomnými zastupiteli byl odsouhlasen program zasedání.
Ad 1/ Kontrola usnesení z 1.10.2012 – splněno
Ad 2/ Starosta dává hlasovat o návrhu obecně závazné vyhlášky v souladu s ust.
§ 10b odst. 1 a), b z.č. 565/1990 Sb. v platném znění, č. 1/2012 sazba ve výši Kč
400,odsouhlaseno: pro : 6, proti 0, zdrželi se : 1
Ad 3/ Vánoční posezení se uskuteční dne 8.12.2012 od 14.hod.
Ad 4/ Na základě vnitřní směrnice k provedení inventarizace obecního majetku
ke dni 31.12.2012 a z.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 + p. Dana Krupičková
Ad 5/ Ohledně dětského hřiště starosta podal informace získané od možných
výrobců či dodavatelů, názory rodičů dětí bude zastupitelstvo přijímat při
vánočním posezení
Ad 6/ Poplatky za komunální odpad jsou uhrazeny ve výši 73.600,-Kč, čtyřem
neplatičům budou odeslány dopisy, event. projednáno jinak (ústně)

Ad 7/ Projednáno poskytování věcných darů na rok 2013 v hodnotě do 500,u příležitosti životního jubilea 60, 65, 70, 75, 80 let a každý další rok po 80tém
roku věku
Odsouhlaseno, proti 0, zdržel se 0
Termín příští schůze se stanovuje na 10.12.2012,program bude zveřejněn.
USNESENÍ
Zastupitelstvo Obce Zámostí-Blata s c h v a l u j e :
-program schůze obecního zastupitelstva dne 5.11.2012
- obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů s platností od 1.1.2013
-schválení poskytování věcných darů pro rok 2013 v hodnotě do 500,-Kč
u příležitosti životního jubilea 60, 65, 70,75,80 let a každý další rok po 80tém
roku věku
Skončeno ve 20.00 hod.
starosta obce
Zdeněk Konečný

Ověřovatelé : Květoslava Ederová
Ladislav Vytejček

Přílohy : program
prezenční listina

