Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Zámostí - Blata
konaném dne 24. února 2014 od 18.hod.
Místo konání: místnost obecního úřadu Blata čp. 16
Přítomni: Konečný Z., Ederová K., Snopek D., Cerman M., Konečná I.
Nepřítomni : Vytejček L., Vítová G.
Program :
1/ Kontrola usnesení
2/ Rozpočet na rok 2014
3/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
4/ Jarní brigáda (úklid) - termín, rozsah, organizace
5/ Různé
Zasedání zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Zapisovatelkou
jmenoval I. Konečnou a ověřovatelé K. Ederovou a D. Snopka. Konstatoval, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Všemi přítomnými zastupiteli byl schválen program veřejné schůze.
ad 1) Provedena kontrola usnesení.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že nedoplatek místních poplatků čp. 39 v Blatech byl
poplatníky uhrazen, platební výměr schválený usnesením zasedáním zastupitelstva 13.1.2014
nebude vystaven
ad 2) Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2014 dle návrhu rozpočtu.
Schváleno: pro : 5, proti : 0, zdrželi se : 0
Příloha : rozpočet
ad 3) Při kontrole výsledků hospodaření obce dne 22.1.2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
zpráva bude zveřejněna.
ad 4) Jarní brigáda se uskuteční dne 1.4.2014, bude se jednat o úklid veřejného prostranství,
zejména návsi a hřiště. Nářadí (lopatu, hrábě, koště, zahradní nůžky apod.) si každý přinese
svoje. Změna termínu pro nepřízeň počasí vyhrazena.
ad 5) Jednáno o provedení výměny vrat na hřišti.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje výměnu vjezdových vrat na hřišti.
Pro : 5, proti 0, zdrželi se : 0
Starosta seznámil přítomné s obsahem žádosti nájemce obecního hostince na snížení nájemného.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje snížení nájmu hostince na rok 2014 se splatností od
1.1.2014 na částku Kč 72 000,-.
Pro : 5, proti 0, zdrželi se : 0
Starosta stanovuje počet členů volební komise pro volby do Parlamentu EU vyhlášené na
dny 23. a 24. 5.2014 na čtyři.

stanoven termín dalšího zasedání na den 7.4.2014 v 18. hod., program bude zveřejněn

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

program zasedání obecního zastupitelstva dne 24.2.2014
rozpočet Obce Zámostí-Blata na rok 2014
výměnu vjezdových vrat na hřišti
snížení nájmu hostince na rok 2014 se splatností od 1.1.2014 na částku Kč 72 000,-

Ukončení zasedání zastupitelstva v 19,30 hod.
Starosta: Zdeněk Konečný
Ověřovatelé : Květoslava Ederová
David Snopek
Zapsala : Ivana Konečná
příloha : prezenční listina
program
rozpočet na rok 2014

