Č. 08
Zápis a usnesení ze zasedání OZ Mezno ze dne 18. července 2013
Přítomni: Vobruba, Pejša, Doskočil, Candrová, Šimek, Pavlík, Vaněk, Němeček, Marek
Omluveni:
Hosté: paní Kroupová, paní Vlastníková, pan Suchopár a pan Šabatka
I. Zahájení
Zahájení zasedání provedl starosta obce pan Vobruba, seznámil přítomné s
programem, ke kterému se nikdo nevyjádřil ani nežádal změnu či doplnění a byl
schválen všemi hlasy přítomných členů zastupitelstva. Schůze zastupitelstva je
usnášeníschopná. Starosta provedl kontrolu minulého zápisu a vedl schůzi.
II. Program:
1. Informace o: projektu přeložky vodovodu přes koridor,
rozmístění nádob na separovaný odpad,
reklamaci vodovodu v Mitrovicích,
přípravě realizace dotační akce vytápění obce biomasou.
2. Návrh na výběr dodavatele na rekonstrukci bytu v KD Mezno.
3. Návrh na výběr dodavatele na obnovu a rozvoj využití hasičského domu v Mezně.
4. Návrh na projednání podnětu pana Suchopára na odkup části obecního pozemku a na řešení
odvodnění ve Vestci.
5. Návrh na změnu rozpočtu obce na rok 2013 podle podkladů k rozpočtovému opatření č. 7
zpracovaných paní Kroupovou.
III. Volba ověřovatelů zápisu.
Proběhla volba ověřovatelů zápisu a navržení členové zastupitelstva paní Candrová a
pan Doskočil, byli jednomyslně zvoleni. Dále proběhla kontrola minulého zápisu, ze které
nevyplynula nutnost dalšího projednávání.
IV. Průběh zasedání zastupitelstva
1. Starosta a místostarosta předložili zastupitelstvu informace o:
projektu přeložky vodovodu přes koridor,
rozmístění nádob na separovaný odpad,
reklamaci vodovodu v Mitrovicích,
přípravě realizace dotační akce vytápění obce biomasou.
Všichni přítomní členové zastupitelstva vzali informace na vědomí bez dalších připomínek.
2. Starosta předložil zastupitelstvu návrh na výběr dodavatele na rekonstrukci bytu v KD
Mezno. Z předložených nabídek firem „Jiří Ploc – Mnitex, Fibichova351, Tábor 390 02, cena
567.380,- Kč bez DPH“, „Tomáš Hrdinka – provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
Horní Nové Dvory 25, 257 89 Heřmaničky, cena 531.650,- Kč bez DPH“ a „Pavlík Miroslav,
Červený Újezd 37, 257 88 Červený Újezd, cena 583.500,- Kč bez DPH“ byla vyhodnocena
firma „Tomáš Hrdinka – provádění staveb“, jejich změn a odstraňování“ jako nejlevnější, a
proto vybrána. Všichni přítomní členové zastupitelstva jednomyslně schválili bez další
diskuze předložený návrh a zároveň zmocnili starostu k uzavření a podpisu smlouvy o dílo
s vybranou firmou.
3. Starosta předložil zastupitelstvu návrh na výběr dodavatele na obnovu a rozvoj využití
hasičského domu v Mezně. Z předložených nabídek firem „Jiří Ploc-Mnintex, Fibichova351,
Tábor 390 02, cena 332.000,- Kč bez DPH“, „Tomáš Hrdinka – provádění staveb, jejich změn
a odstraňování, Horní Nové Dvory 25, 257 89 Heřmaničky, cena 311.500,- Kč bez DPH“ a

„Stavby D+H s.r.o. Vožická 2582 Tábor 39002, cena 339.000,- Kč bez DPH“ byla
vyhodnocena firma „Tomáš Hrdinka – provádění staveb“, jejich změn a odstraňování“ jako
nejlevnější, a proto vybrána. Všichni přítomní členové zastupitelstva jednomyslně schválili
bez další diskuze předložený návrh a zároveň zmocnili starostu k uzavření a podpisu smlouvy
o dílo s vybranou firmou.
4. Starosta předložil zastupitelstvu návrh na projednání podnětu pana Suchopára na odkup
části obecního pozemku a na řešení odvodnění ve Vestci. Po diskuzi všichni přítomní členové
zastupitelstva jednomyslně schválili, že se provede místní šetření a celý problém bude znovu
řešen na zasedání zastupitelstva dne 05.09.2013 podle výsledků místního šetření.
5. Starosta předložil zastupitelstvu návrh na změnu rozpočtu obce na rok 2013 podle podkladů
k rozpočtovému opatření č. 7 zpracovaných paní Kroupovou. Všichni přítomní členové
zastupitelstva jednomyslně schválili bez další diskuze předložený návrh.
V. Usnesení
A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
a) výběr dodavatele na rekonstrukci bytu v KD Mezno, firmu „Tomáš Hrdinka – provádění
staveb“, a zároveň zmocnění starosty k uzavření a podpisu smlouvy o dílo na tuto akci
s vybraným dodavatelem,
b) výběr dodavatele na obnovu a rozvoj využití hasičského domu v Mezně, firmu „Tomáš
Hrdinka – provádění staveb“, a zároveň zmocnění starosty k uzavření a podpisu smlouvy o
dílo na tuto akci s vybraným dodavatelem,
c) provede místního šetření k podnětu pana Suchopára na odkup části obecního pozemku a na
řešení odvodnění ve Vestci,
d) změnu rozpočtu obce na rok 2013 podle podkladů k rozpočtovému opatření č. 7
zpracovaných paní Kroupovou.
B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
Informace o :
projektu přeložky vodovodu přes koridor,
rozmístění nádob na separovaný odpad,
reklamaci vodovodu v Mitrovicích,
přípravě realizace dotační akce vytápění obce biomasou.
C) Obecní zastupitelstvo ukládá:
a) Obecnímu úřadu zajistit realizaci schválených úkolů.
b) Starostovi:
- uzavřít smlouvu o dílo s vybranou firmou „Tomáš Hrdinka – provádění staveb“ na
rekonstrukci bytu v KD Mezno, a podepsat smlouvu o dílo na tuto akci,
- uzavřít smlouvu o dílo s vybranou firmou „Tomáš Hrdinka – provádění staveb“ na obnovu a
rozvoj využití hasičského domu v Mezně, a podepsat smlouvu o dílo na tuto akci,
c) Paní Kroupové provést změnu rozpočtu obce na rok 2013 podle podkladů k rozpočtovému
opatření č. 7.
VI. Termín konání příštího zasedání OZ
Dne 05. září 2013 v 19 hodin řádné zasedání zastupitelstva
Zapsal starosta obce: Vobruba ………………… Místostarosta obce: Marek .......……………
Ověřil: Candrová ….....................………………. Doskočil .…....………………………….

