Č. 03
Zápis a usnesení ze zasedání OZ Mezno ze dne 06. března 2014
Přítomni:

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

Omluveni:
Hosté: paní Kroupová, paní Vlastníková, pan Suchopár, paní Petra Homolová, pan Šabatka,
pan Jelínek a paní Pudilová
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 dofinancování vytápění obce biomasou,
změnách regionální drážní dopravy,
uzavření smlouvy o dílo na výsadbu lesa po kalamitě,
pokračování prací na lesním hospodářském plánu,
uzavření smlouvy na nového lesního hospodáře,
přípravě dodatků ke smlouvám na pronájem zemědělských pozemků obce,
možnosti pronájmu nádob na separovaný odpad od Ekokomu,
podpisu nových cenových výměrů na pronajaté nebytové prostory obce,
stavu prací na novém územním plánu,
přípravě zalesnění po kalamitě,
průběhu kontroly na dotační titul modernizace hasičského domu v Mezně,
možnosti členství ve sdružení Železnice Česká Sibiř.
2. Návrh na uspořádání tradičního posezení s Heligonkami včetně finančního zajištění této
akce.
3. Návrh na schválení záměru směnit pozemky pod vrtem, ochranným pásem a vodovodem
v k. ú. Mitrovice dle příslušného geometrického plánu s panem Matouškem za jiné vhodné
pozemky obce.
4. Návrh na schválení záměru pronajmout společenskou místnost v Mitrovicích.
5. Návrh na změnu rozpočtu obce na rok 2014 podle podkladů k rozpočtovému opatření č. 1
zpracovaných paní Kroupovou.
III. Volba ověřovatelů zápisu.
Proběhla volba ověřovatelů zápisu a navržení členové zastupitelstva pan Pejša a pan
Šimek, byli jednomyslně zvoleni. Dále proběhla kontrola minulého zápisu, ze které
nevyplynula nutnost dalšího projednávání.

IV. Průběh zasedání zastupitelstva
1. Starosta, místostarosta a pan Jelínek předložili zastupitelstvu informace o:
přípravě stavby železničního koridoru,
přípravě podkladů k dofinancování vytápění obce biomasou,
změnách regionální drážní dopravy,
uzavření smlouvy o dílo na výsadbu lesa po kalamitě,
pokračování prací na lesním hospodářském plánu,
uzavření smlouvy na nového lesního hospodáře,
přípravě dodatků ke smlouvám na pronájem zemědělských pozemků obce,
možnosti pronájmu nádob na separovaný odpad od Ekokomu,
podpisu nových cenových výměrů na pronajaté nebytové prostory obce,
stavu prací na novém územním plánu,
přípravě zalesnění po kalamitě,
průběhu kontroly na dotační titul modernizace hasičského domu v Mezně,
možnosti členství ve sdružení Železnice Česká Sibiř.
Všichni přítomní členové zastupitelstva vzali informace na vědomí bez dalších připomínek.
2. Starosta předložil zastupitelstvu návrh na uspořádání tradičního posezení s Heligonkami
včetně finančního zajištění této akce. Všichni přítomní členové zastupitelstva jednomyslně
schválili bez další diskuze předložený návrh.
3. Starosta předložil zastupitelstvu návrh na schválení záměru směnit pozemky pod vrtem,
ochranným pásem a vodovodem v k. ú. Mitrovice dle příslušného geometrického plánu
s panem Matouškem za jiné vhodné pozemky obce. Všichni přítomní členové zastupitelstva
jednomyslně schválili bez další diskuze předložený návrh .
4. Starosta předložil zastupitelstvu návrh na schválení záměru pronajmout společenskou
místnost v Mitrovicích. Všichni přítomní členové zastupitelstva jednomyslně schválili bez
další diskuze předložený návrh.
5. Starosta předložil zastupitelstvu návrh na změnu rozpočtu obce na rok 2014 podle podkladů
k rozpočtovému opatření č. 1 zpracovaných paní Kroupovou. Všichni přítomní členové
zastupitelstva jednomyslně schválili bez další diskuze předložený návrh.
V. Usnesení
A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
a) uspořádání tradičního posezení s Heligonkami včetně finančního zajištění této akce,
b) záměr směnit pozemky pod vrtem, ochranným pásem a vodovodem v k. ú. Mitrovice dle
příslušného geometrického plánu s panem Matouškem za jiné vhodné pozemky obce,
c) záměr na pronájem společenské místnosti v Mitrovicích,
d) změnu rozpočtu obce na rok 2014 podle podkladů k rozpočtovému opatření č. 1
zpracovaných paní Kroupovou.
B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
Informace o:

přípravě stavby železničního koridoru,
přípravě podkladů k dofinancování vytápění obce biomasou,
změnách regionální drážní dopravy,
uzavření smlouvy o dílo na výsadbu lesa po kalamitě,

pokračování prací na lesním hospodářském plánu,
uzavření smlouvy na nového lesního hospodáře,
přípravě dodatků ke smlouvám na pronájem zemědělských pozemků obce,
možnosti pronájmu nádob na separovaný odpad od Ekokomu,
podpisu nových cenových výměrů na pronajaté nebytové prostory obce,
stavu prací na novém územním plánu,
přípravě zalesnění po kalamitě,
průběhu kontroly na dotační titul modernizace hasičského domu v Mezně,
možnosti členství ve sdružení Železnice Česká Sibiř.
C) Obecní zastupitelstvo ukládá:
a) Obecnímu úřadu zajistit realizaci schválených úkolů.
b) Starostovi:
- zajistit zveřejnění záměru směnit pozemky.
c) Paní Kroupové provést změnu rozpočtu obce na rok 2014 podle podkladů k rozpočtovému
opatření č. 1.
VI. Termín konání příštího zasedání OZ
Dne 10. dubna 2014 v 19 hodin řádné zasedání zastupitelstva.

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

Ověřil: Pejša ….....................……………….

Šimek .…......................................................

