Č. 10
Zápis a usnesení ze zasedání OZ Mezno ze dne 14. srpna 2014
Přítomni: Vobruba, Šimek, Pavlík, Němeček, Marek, Doskočil, Vaněk, Pejša,
Omluveni: Candrová,
Hosté: paní Kroupová,
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: dokončení záručních oprav vodovodu Mitrovice,
dosavadním stavu příprav na centrální vytápění obce biomasou,
přípravě voleb do obecních zastupitelstev a senátu,
stížnosti paní Smékalové na paní Černou z důvodu krmení jejích domácích
zvířat,
zaslání dopisu s výzvou k zajištění nemovitosti firmě MAGIC GOLD.
2. Návrh na uzavření bezplatné smlouvy s firmou REVENGE, a. s., na umístění kontejnerů na
staré šatstvo a obuv.
3. Návrh na zakoupení nové tiskárny A 3.
4. Návrh na schválení členství ve sdružení „Železnice Česká Sibiř“.
5. Návrh na schválení nájemní smlouvy na pronájem klubu SDH Mitrovice s paní Stiborovou.
6. Návrh na schválení úvěrových smluv včetně všech dodatků na dofinancování dotačního
titulu „Centrální vytápění obce Mezno na biomasu“ s Fio bankou a APRIS 3D.
9. Návrh na změnu rozpočtu obce na rok 2014 podle podkladů k rozpočtovému opatření č. 6
zpracovaných paní Kroupovou.
III. Volba ověřovatelů zápisu.
Proběhla volba ověřovatelů zápisu a navržení členové zastupitelstva pan Vaněk a pan
Doskočil, byli jednomyslně zvoleni. Dále proběhla kontrola minulého zápisu, ze které
nevyplynula nutnost dalšího projednávání.
IV. Průběh zasedání zastupitelstva
1. Starosta předložil zastupitelstvu informace o:
dokončení záručních oprav vodovodu Mitrovice,
dosavadním stavu příprav na centrální vytápění obce biomasou,
přípravě voleb do obecních zastupitelstev a senátu,
stížnosti paní Smékalové na paní Černou z důvodu krmení jejích domácích
zvířat,
zaslání dopisu s výzvou k zajištění nemovitosti firmě MAGIC GOLD.
Všichni přítomní členové zastupitelstva vzali informace na vědomí bez dalších připomínek.
2. Starosta předložil zastupitelstvu návrh na schválení a uzavření bezplatné smlouvy s firmou

REVENGE, a. s., na umístění kontejnerů na staré šatstvo a obuv. Všichni přítomní členové
zastupitelstva jednomyslně schválili bez další diskuze předložený návrh a zároveň zmocnili
starostu k jejímu podpisu.
3. Starosta předložil zastupitelstvu návrh na zakoupení nové tiskárny A 3. Všichni přítomní
členové zastupitelstva jednomyslně schválili bez další diskuze předložený návrh.
4. Starosta předložil zastupitelstvu návrh na schválení členství ve sdružení „Železnice Česká
Sibiř“. Všichni přítomní členové zastupitelstva jednomyslně odložili bez další diskuze
předložený návrh s tím, aby na zasedání v září 2014 byl pozván předseda sdružení pan
Jelínek.
5. Starosta předložil zastupitelstvu návrh na schválení nájemní smlouvy na pronájem klubu
SDH Mitrovice s paní Stiborovou. Všichni přítomní členové zastupitelstva jednomyslně
schválili bez další diskuze předložený návrh.
6. Starosta předložil zastupitelstvu návrh na schválení a uzavření úvěrových smluv včetně
všech dodatků na dofinancování dotačního titulu „Centrální vytápění obce Mezno na
biomasu“ s Fio bankou a APRIS 3D. Přítomní členové zastupitelstva zamítli předložený návrh
tímto hlasováním: Pro: Vobruba, Doskočil, Šimek; proti: Marek, Candrová, Pejša, Pavlík,
Vaněk, Němeček; nezdržel se nikdo.
6. Starosta předložil zastupitelstvu návrh na změnu rozpočtu obce na rok 2014 podle podkladů
k rozpočtovému opatření č. 6 zpracovaných paní Kroupovou. Všichni přítomní členové
zastupitelstva jednomyslně schválili bez další diskuze předložený návrh.
V. Usnesení
A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
a) uzavření bezplatné smlouvy s firmou REVENGE, a. s., na umístění kontejnerů na staré
šatstvo a obuv, včetně zmocnění starosty k podpisu této smlouvy,
b) zakoupení nové tiskárny A 3,
c) zamítnutí členství ve sdružení „Železnice Česká Sibiř“,
d) připravení nájemní smlouvy na pronájem klubu SDH Mitrovice s paní Stiborovou,
e) zamítnutí uzavření úvěrových smluv včetně všech dodatků na dofinancování dotačního
titulu „Centrální vytápění obce Mezno na biomasu“ s Fio bankou a APRIS 3D,
f) změnu rozpočtu obce na rok 2014 podle podkladů k rozpočtovému opatření č. 6
zpracovaných paní Kroupovou.
B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
Informace o: dokončení záručních oprav vodovodu Mitrovice,
dosavadním stavu příprav na centrální vytápění obce biomasou,
přípravě voleb do obecních zastupitelstev a senátu,
stížnosti paní Smékalové na paní Černou z důvodu krmení jejích domácích
zvířat,
zaslání dopisu s výzvou k zajištění nemovitosti firmě MAGIC GOLD.
C) Obecní zastupitelstvo ukládá:
a) Obecnímu úřadu zajistit realizaci schválených úkolů.
b) Starostovi:
- uzavřít bezplatnou smlouvu s firmou REVENGE, a. s., na umístění kontejnerů na staré

šatstvo a obuv, a podepsat tuto smlouvu,
- připravit nájemní smlouvu na pronájem klubu SDH Mitrovice s paní Stiborovou.
c) Paní Kroupové“
- zajistit zakoupení nové tiskárny A 3,
- provést změnu rozpočtu obce na rok 2014 podle podkladů k rozpočtovému opatření č. 5.
VI. Termín konání příštího zasedání OZ
Dne 11. září 2014 v 19 hodin řádné zasedání zastupitelstva.
Zapsal starosta obce: Vobruba ………………… Místostarosta obce: Marek .......……………
Ověřil: Vaněk ….....................…………….. Doskočil …......................................................

