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telefony č. 734104523, starosta 774354176, místostarostka 728778525,
elektronická pošta: podatelna@mezno.cz, IČO 00232220, DIČ CZ00232220,
webová adresa: www.mezno.cz, datová schránka: mmwajsb

OZNÁMENÍ
o konání zasedání zastupitelstva Obce Mezno
dne 22. 05. 2019 od 19.00 hodin
v prostorách Obecního úřadu Mezno
Program:
Zahájení.
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Schválení programu zastupitelstva.
Kontrola minulého zápisu.
Informace o průběhu plnění podmínek poskytnuté dotace na vytápění biomasou.
• Reklamace
• Průběh topné sezóny a její ukončení
• Příprava na vyúčtování
• Příprava průběžné monitorovací zprávy
6. Informace o zůstatcích na účtech obce.
7. Informace o výsledcích auditu hospodaření Obce Mezno za kalendářní rok 2018.
8. Informace o bezpečnostní situaci – duben 2019.
9. Informace o přípravě voleb do Evropského parlamentu.
10. Informace o poškození prameniště a znehodnocení zdroje pitné vody firmou
OHL ŽS při výstavbě IV. železničního koridoru.
11. Zajištění výroby štěpky pro centrální vytápění.
12. Návrh na vyřazení plechových autobusových zastávek z majetku obce.
13. Návrh na schválení směrnice č. 4/2019 Obce Mezno o cestovních náhradách.
14. Návrh na schválení uzavření DPP od 1.6.2019 s pí. Kaňkovou na údržbu veřejných
prostranství v částce 150,- Kč/hod.
15. Návrh na projednání závěrečného účtu za rok 2018 s výhradami.
16. Návrh na projednání opatření k přezkoumání hospodaření Obce Mezno za rok
2018.
17. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 4/2019.
18. Návrh na zakoupení 3 ks pohárů pro vítěze tradiční hasičské soutěže v kategorii
mužů nad 35 let.
19. Projednání cenové nabídky na opravu vybraných účelových komunikací
v katastru obce Mezno, Mitrovice, Stupčice a přilehlých samot.
20. Projednání příkazu obce Mezno firmě zabezpečující svoz odpadu o okamžitém
zastavení vyvážení řádně neoznačených nádob novou známkou pro rok 2019.
21. Různé.
1.
2.
3.
4.
5.

Zasedání zastupitelstva je veřejné.
Ing. Bc. Luděk Michálek, Ph.D. v. r.
Starosta Obce Mezno

