Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Zámostí-Blata konaném dne 2.5.2022
od 18.00 hod.
Přítomni: Z. Konečný, K.Ederová, J. Vytejčková, M. Cerman, D. Krupičková, J. Kejval
Nepřítomni: D. Snopek
Program: 1) Kontrola usnesení
2) Závěrečný účet 2021
3) Organizace dětského dne
4) Volby do zastupitelstva obcí a senátu 2022
5) Opravy
6) Různé
Zasedání zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Zapisovatelkou
jmenoval Juditu Vytejčkovou a ověřovatelé Květoslavu Ederovou a Danu Krupičkovou. Konstatoval, že
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Všemi přítomnými zastupiteli byl odsouhlasen program zasedání.
Ad1) Provedena kontrola usnesení
Ad2) Závěrečný účet 2021
Zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem za rok 2021 a účetní závěrkou za rok 2021.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dne 2.5. 2022 závěrečný účet za rok 2021 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 2021 a souhlasí s převodem
výsledků hospodaření ve výši -3.120.475,88 Kč z účtu 431 na účet 432.
Schváleno: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Ad3) Organizace dětského dne
-

Termín: 18.6. od 14.30 -15.00
Občerstvení zajištěno

Ad4) Volby do zastupitelstva obcí a senátu 2022
-

Termín voleb : 23.9. – 24.9. 2022

Ad5) Opravy : s ohledem na havarijní stav některých dřevěných konstrukčních dílů budou v nejbližším
možném termínu provedeny opravy:
- dětského hřiště
- nové schody obecního úřadu
- oprava kolotoče a plotu před obecním úřadem
- obložení vrat hasičské zbrojnice v Zámostí

Ad6) Různé
- stížnosti občanů k provozu hostince
Zastupitelé se dohodli, že připomínky a stížnosti k provozu hostince (otvírací doba) budou řešeny
přímo s nájemcem.

Stanoven termín dalšího zasedání zastupitelstva obce na 27.6.2022 , program bude zveřejněn.

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

program schůze obecního zastupitelstva dne 2.5.2022
závěrečný účet za rok 2021 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad
účetní závěrku obce za rok 2021 a souhlasí s převodem hospodaření ve výši -3.120.475,88 Kč
z účtu 431 na účet 432

Ukončení zasedání zastupitelstva v 19.45
Starosta:
Zapsala :
Ověřovatelé:

Z. Konečný
J. Vytejčková
K. Ederová
D. Krupičková

Přílohy: prezenční listina

Vyvěšeno: 12.5.2022
Sejmuto:

