Č. 02
Zápis a usnesení ze zasedání OZ Mezno ze dne 05. února 2014
Přítomni: Vobruba, Pejša, Candrová, Šimek, Pavlík, Vaněk, Němeček, Marek
Omluveni: Doskočil,
Hosté: paní Kroupová, paní Vlastníková, pan Suchopár,
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: přípravě stavby železničního koridoru,
přípravě podkladů k úvěru na dofinancování vytápění obce biomasou,
zajištění trvalého provozu vodovodu Mitrovice,
organizování výběrového řízení na výsadbu lesa po kalamitě,
nových termínech svozů separovaného odpadu,
projednání nových nájmů obecních pozemků.
2. Návrh na schválení zřízení nových odběrných míst k odběru elektrické energie pro kulturní
dům Mezno a kabiny Sokolu Mezno.
3. Návrh na zpracování společného dopisu s Městysem Borotín jako žádost o upravení
autobusové dopravy pro děti do školy.
4. Návrh na zvýšení odměny starosty podle novely nařízení č. 37/2003 Sb. na výši 15.000,Kč hrubého měsíčně.
III. Volba ověřovatelů zápisu.
Proběhla volba ověřovatelů zápisu a navržení členové zastupitelstva pan Němeček a
pan Pavlík, 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:
přípravě stavby železničního koridoru,
přípravě podkladů k úvěru na dofinancování vytápění obce biomasou,
zajištění trvalého provozu vodovodu Mitrovice,
organizování výběrového řízení na výsadbu lesa po kalamitě,
nových termínech svozů separovaného odpadu,
projednání nových nájmů obecních pozemků.
Všichni přítomní členové zastupitelstva vzali informace na vědomí bez dalších připomínek.
2. Starosta předložil zastupitelstvu návrh na schválení zřízení nových odběrných míst
k odběru elektrické energie pro kulturní dům Mezno a kabiny Sokolu Mezno. Všichni
přítomní členové zastupitelstva jednomyslně schválili bez další diskuze předložený návrh a
zároveň zmocnili starostu k podpisu příslušných dokladů a smluv.
3. Starosta předložil zastupitelstvu návrh na zpracování společného dopisu s Městysem
Borotín jako žádost o upravení autobusové dopravy pro děti do školy. Všichni přítomní
členové zastupitelstva jednomyslně schválili bez další diskuze předložený návrh a zároveň

zmocnili starostu k podpisu tohoto dopisu.
4. Starosta předložil zastupitelstvu návrh na zvýšení odměny starosty podle novely nařízení č.
37/2003 Sb. na výši 15.000,- Kč hrubého měsíčně. Všichni přítomní členové zastupitelstva
jednomyslně schválili bez další diskuze předložený návrh.
V. Usnesení
A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
a) zřízení nových odběrných míst k odběru elektrické energie pro kulturní dům Mezno a
kabiny Sokolu Mezno a zároveň zmocnění starosty k podpisu příslušných dokladů a smluv,
b) zpracování společného dopisu s Městysem Borotín jako žádost o upravení autobusové
dopravy pro děti do školy a zároveň zmocnění starosty k podpisu tohoto dopisu,
c) zvýšení odměny starosty podle novely nařízení č. 37/2003 Sb. na výši 15.000,- Kč hrubého
měsíčně.
B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
Informace o:
přípravě stavby železničního koridoru,
přípravě podkladů k úvěru na dofinancování vytápění obce biomasou,
zajištění trvalého provozu vodovodu Mitrovice,
organizování výběrového řízení na výsadbu lesa po kalamitě,
nových termínech svozů separovaného odpadu,
projednání nových nájmů obecních pozemků.
C) Obecní zastupitelstvo ukládá:
a) Obecnímu úřadu zajistit realizaci schválených úkolů.
b) Starostovi:
- zajistit zřízení nových odběrných míst k odběru elektrické energie pro kulturní dům Mezno a
kabiny Sokolu Mezno a podepsat příslušné doklady a smlouvy,
- zpracovat společný dopis s Městysem Borotín jako žádost o upravení autobusové dopravy
pro děti do školy a podepsat tento dopis,
c) Paní Kroupové provést změnu v odměňování starosty.
VI. Termín konání příštího zasedání OZ
Dne 6. března 2014 v 19 hodin řádné zasedání zastupitelstva.

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

Ověřil: Němeček ….....................………………. Pavlík .…...............................................

