Č. 11
Zápis a usnesení ze zasedání OZ Mezno ze dne 10. října 2013

Přítomni:

Vobruba, Pejša, Doskočil, Candrová, Šimek, Pavlík, Vaněk, Němeček, Marek

Omluveni:
Hosté: paní Kroupová, paní Vlastníková, pan Suchopár, pan Šajner, pan Rajdl

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 meziobecní spolupráce,
schůzi sdružení obcí Čertovo břemeno,
podmínkách úvěru na dofinancování vytápění obce biomasou,
vzorku vody z vodovodu Mezno,
opravě vodovodu Mezno.
2. Návrh na vstup obce Mezno do projektu meziobecní spolupráce.
3. Návrh na vrácení smluv na výkup pozemků obce pod železničním koridorem.
4. Žádost Milana Sedláka na odkoupení obecních pozemků v Mitrovicích.
5. Návrh na změnu lesního hospodáře z dosavadního ing. Pavla Pavlíka na Lesy ČR, s. p..
6. Návrh na podání žádosti o dotace na odstranění škod po lesní kalamitě.
7. Návrh na konečné rozhodnutí o dokončení dotační akce „centrální vytápění obce na
biomasu“.
8. Návrh na členství v Moravském peněžním ústavu – spořitelní družstvo, Senovážné náměstí
1588/4, 110 00 Praha 1, a zároveň návrh na podání žádosti o úvěr potřebný k dofinancování
dotační akce „centrální vytápění obce na biomasu“ a návrh na zřízení zajištění úvěru.
9. Návrh na úpravu návrhu územního plánu obce Mezno.
10. Návrh na změnu rozpočtu obce na rok 2013 podle podkladů k rozpočtovému opatření č.
10 zpracovaných paní Kroupovou.
III. Volba ověřovatelů zápisu.
Proběhla volba ověřovatelů zápisu a navržení členové zastupitelstva pan Vaněk a pan
Šimek, 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 meziobecní spolupráce,
schůzi sdružení obcí Čertovo břemeno,
podmínkách úvěru na dofinancování vytápění obce biomasou,
vzorku body z vodovodu Mezno,
opravě vodovodu Mezno.
Všichni přítomní členové zastupitelstva vzali informace na vědomí bez dalších připomínek.
2. Starosta předložil zastupitelstvu návrh na vstup obce Mezno do projektu meziobecní
spolupráce. Všichni přítomní členové zastupitelstva jednomyslně schválili bez další diskuze
předložený návrh a zároveň zmocnili starostu k činění potřebných úkonů, včetně
podepisování příslušných dokladů a smluv, pro vznik tohoto členství.
3. Starosta předložil zastupitelstvu návrh na vrácení smluv na výkup pozemků obce pod
železničním koridorem. Všichni přítomní členové zastupitelstva jednomyslně schválili bez
další diskuze předložený návrh.
4. Starosta předložil zastupitelstvu žádost Milana Sedláka na odkoupení obecních pozemků v
Mitrovicích. Všichni přítomní členové zastupitelstva jednomyslně zamítli bez další diskuze
předloženou žádost.
5. Starosta předložil zastupitelstvu návrh na změnu lesního hospodáře z dosavadního ing.
Pavla Pavlíka na Lesy ČR, s. p.. Všichni přítomní členové zastupitelstva jednomyslně
schválili bez další diskuze předložený návrh a zároveň zmocnili starostu k uzavření a podpisu
předmětné smlouvy s cenou 438,- Kč ročně za 1 ha bez DPH.
6. Starosta předložil zastupitelstvu návrh na podání žádosti o dotace na odstranění škod po
lesní kalamitě. Všichni přítomní členové zastupitelstva jednomyslně schválili bez další
diskuze předložený návrh a zároveň zmocnili starostu k podpisu předmětné žádosti.
7. Starosta předložil zastupitelstvu návrh na konečné rozhodnutí o dokončení dotační akce
„centrální vytápění obce na biomasu“. Přítomní členové zastupitelstva většinou hlasů schválili
předložený návrh a zároveň zmocnili starostu k činění úkonů nezbytných k uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace se SFŽP, včetně podepisování potřebných dokladů a smluv vedoucích ke
splnění podmínek poskytnutí dotace, včetně smlouvy o poskytnutí dotace. Hlasování proběhlo
takto: Candrová, Vaněk, Pejša – proti, Vobruba, Marek, Pavlík, Doskočil, Němeček, Šimek –
pro. Většinou šesti hlasů z devíti byl návrh přijat.
8. Starosta předložil zastupitelstvu návrh na členství v Moravském peněžním ústavu –
spořitelní družstvo, Senovážné náměstí 1588/4, 110 00 Praha 1, a zároveň návrh na podání
žádosti o úvěr u Moravského peněžního ústavu potřebný k dofinancování dotační akce
„centrální vytápění obce na biomasu“ a návrh na zřízení zajištění úvěru. Přítomní členové
zastupitelstva většinou šesti hlasů z devíti schválili předložený návrh a zároveň zmocnili
starostu k činění úkonů nezbytných k založení členství v Moravském peněžním ústavu a k
uzavření úvěrové a zástavní smlouvy s předmětným bankovním domem, včetně podepisování
potřebných dokladů a smluv vedoucích ke splnění podmínek poskytnutí úvěru, včetně
smlouvy o poskytnutí úvěru a zástavy.
9. Starosta předložil zastupitelstvu návrh na úpravu návrhu územního plánu obce Mezno.
Jednalo se o areál „Kabelovna“, který navrhla paní Candrová zahrnout do plochy občanské
vybavenosti - většinou šesti hlasů z devíti byl návrh přijat.
Jednalo se o návrh na zmenšení a přesunutí plochy pro zemědělskou výrobu pana Skřivánka –
návrh byl jednomyslně přijat.
Jednalo se o návrh na zrušení veřejného prostranství na soukromém pozemku ve Vestci
z návsi - návrh byl jednomyslně přijat.
Jednalo se o zmenšení veřejného prostranství na návsi ve Vestci okolo křížku - návrh byl

jednomyslně přijat.
Jednalo se o zrušení rozvojového území na pozemcích paní Novákové ve Vestci a zrušení
nově navrhovaných ploch na stávajících zahradách - většinou šesti hlasů z devíti byl návrh
přijat.
Ostatní bezesporné věci budou dořešeny se zpracovatelkou územního plánu.
10. Starosta předložil zastupitelstvu návrh na změnu rozpočtu obce na rok 2013 podle
podkladů k rozpočtovému opatření č. 10 zpracovaných paní Kroupovou. Všichni přítomní
členové zastupitelstva jednomyslně schválili bez další diskuze předložený návrh.
V. Usnesení
A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
a) vstup obce Mezno do projektu meziobecní spolupráce,
b) vrácení smluv na výkup pozemků obce pod železničním koridorem,
c) zamítnutí žádosti Milana Sedláka na odkoupení obecních pozemků v Mitrovicích,
d) změnu lesního hospodáře z dosavadního ing. Pavla Pavlíka na Lesy ČR, s. p. a zároveň
zmocnění starosty k podpisu předmětné smlouvy,
e) podání žádosti o dotace na odstranění škod po lesní kalamitě a zároveň zmocnění starosty
k podpisu předmětné žádosti,
f) konečné rozhodnutí o dokončení dotační akce „centrální vytápění obce na biomasu“ a
zároveň zmocnění starosty k podpisu dokladů a smluv vedoucích ke splnění podmínek
poskytnutí dotace, včetně smlouvy o poskytnutí dotace,
g) členství v Moravském peněžním ústavu – spořitelní družstvo, Senovážné náměstí 1588/4,
110 00 Praha 1, a zároveň podání žádosti o úvěr u Moravského peněžního ústavu potřebný
k dofinancování dotační akce „centrální vytápění obce na biomasu“ a zřízení zajištění úvěru, a
zároveň zmocnění starosty k činění úkonů nezbytných k založení členství v Moravském
peněžním ústavu a k uzavření úvěrové a zástavní smlouvy s předmětným bankovním domem,
včetně podepisování potřebných dokladů a smluv vedoucích ke splnění podmínek poskytnutí
úvěru, včetně smlouvy o poskytnutí úvěru a zástavy,
h) úpravu návrhu územního plánu obce Mezno,
i) změnu rozpočtu obce na rok 2013 podle podkladů k rozpočtovému opatření č. 10
zpracovaných paní Kroupovou.
B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
Informace o :
projektu meziobecní spolupráce,
schůzi sdružení obcí Čertovo břemeno,
podmínkách úvěru na dofinancování vytápění obce biomasou,
vzorku body z vodovodu Mezno,
opravě vodovodu Mezno.
C) Obecní zastupitelstvo ukládá:
a) Obecnímu úřadu zajistit realizaci schválených úkolů.
b) Starostovi:
- učinit nezbytné úkony ke vstupu obce Mezno do projektu meziobecní spolupráce,
- zajistit změnu lesního hospodáře z dosavadního ing. Pavla Pavlíka na Lesy ČR, s. p., a
podepsat příslušnou smlouvu,

- podat žádost o dotace na odstranění škod po lesní kalamitě a podepsat předmětný dokument,
- pracovat na dokončení dotační akce „centrální vytápění obce na biomasu“ a zároveň činit
nezbytné úkony, připravovat, uzavírat a podpisovat doklady a smlouvy vedoucí ke splnění
podmínek poskytnutí dotace, včetně smlouvy o poskytnutí dotace,
- uzavřít členství v Moravském peněžním ústavu – spořitelní družstvo, Senovážné náměstí
1588/4, 110 00 Praha 1, zároveň podat žádost o úvěr u Moravského peněžního ústavu
potřebný k dofinancování dotační akce „centrální vytápění obce na biomasu“, a činit nezbytné
úkony, připravovat, uzavírat a podpisovat doklady a smlouvy nezbytných k založení členství
v Moravském peněžním ústavu a k uzavření úvěrové a zástavní smlouvy s předmětným
bankovním domem, včetně podepisování potřebných dokladů a smluv vedoucích ke splnění
podmínek poskytnutí úvěru, včetně smlouvy o poskytnutí úvěru a zástavy,
- zajistit schválené úpravy návrhu územního plánu obce Mezno.
c) Paní Kroupové provést změnu rozpočtu obce na rok 2013 podle podkladů k rozpočtovému
opatření č. 10.
VI. Termín konání příštího zasedání OZ
Dne 14. listopadu 2013 v 18 hodin řádné zasedání zastupitelstva.

Zapsal starosta obce: Vobruba ………………… Místostarosta obce: Marek .......……………

Ověřil: Vaněk ….....................………………. Šimek .…....………………………

