Zápis č.15 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 17. listopadu 2014
Přítomni: Vobruba, Candrová, Němečková, Pavlík, Šimek, Mikula, Kaňková, Mikulová
Omluveni: Doskočil
Hosté: paní Kroupová, paní Vlastníková, pan Suchopár, pan Marek, pan Pejša
Po zahájení jednání, které provedl starosta obce pan Vobruba, starosta konstatoval, že je přítomno 8
členů zastupitelstva, jeden člen byl omluven a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Po té starosta pokračoval v programu volbou ověřovatelů zápisu. Navrhnuti byli pan Šimek a paní
Kaňková.
Usnesení č. 19
Ověřovateli zápisu jsou pan Roman Šimek a paní Alena Kaňková.
Hlasování: Pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.
Dále bylo hlasováno o navrženém kandidátu na zapisovatele zápisu – Ing. Candrové.
Usnesení č. 20
Zapisovatelem zápisu je Ing. Candrová.
Hlasování: Pro 7, proti 0, vzdal se 1. Návrh byl přijat.
Starosta obce provedl kontrolu minulého zápisu a sdělil přítomným, že při volbě místostarosty na
minulém ustavujícím jednání zastupitelstva č.1 došlo k pochybení a volba není platná. Místostarosta
nebyl zvolen nadpoloviční většinou hlasů. Všichni přítomní toto vzali na vědomí a zastupitelstvo
schválilo opakovanou volbu.
Usnesení č. 21
Zastupitelstvo bere informaci o neplatné volbě místostarosty na vědomí a schvaluje opakování
volby místostarosty. Volba bude probíhat tajným hlasováním.
Hlasování: Pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.
Starosta vyzval přítomné, aby podávali návrhy na post místostarosty. Starosta navrhl slečnu
Němečkovou, paní Candrová navrhla pana Pavlíka, pan Šimek navrhl paní Kaňkovou. Ani jeden z
navržených kandidátů nominaci nepřijal. Vzhledem ke vzniklé situaci podala paní Kroupová
zastupitelům informaci s odkazem na materiál Ministerstva vnitra České republiky „Metodické
doporučení k činnosti územních samosprávných celků 6.1“. Dle této metodiky není nutné, aby byl
místostarosta obce zvolen. Proto bylo od volby ustoupeno a tento bod byl odložen na konec jednání.
Dále bylo postupováno podle programu. Zastupitelům byly podány následující informace o:
•

Podání žádosti o dotaci na víceúčelové hřiště v Mitrovicích. Informaci podala a na dotazy
odpovídala Ing. Candrová.

•

Nevyhovujícím vzorku vody z vodovodu Mezno. Informaci podal a na dotazy odpovídal pan
Miroslav Marek.

•

Zpracování telefonního a e-mailového seznamu nových členů zastupitelstva. Zpracováním
tabulky byla pověřena slečna Němečková.

•

Závěrech z dílčí kontroly hospodaření obce. Informace podala účetní obce Mezno paní
Kroupová. Byly shledány drobné nedostatky v zaúčtování některých položek. Následně tyto

budou opraveny.
•

Stavech účtů obce a některých platbách.

Stav účtů: KB – 3.153.196,08 Kč, Fio banka – běžný účet 945.843,18 Kč, Fio banka úvěrový účet –
3,924.113,84 Kč (poskytnutý úvěr 16,000.000,-, čerpáno 12,075.886,16 Kč), účet ČNB – 57.262,44
Kč, účet cenných papírů ČSOB – 1.348.000,- Kč. Informace podala a na dotazy odpovídala paní
Kroupová, účetní obce.
•

Nutnosti navrhnout a zvolit členy výborů obce. Starosta vyzval předsedy výborů obce, aby
do příštího zasedání připravili návrhy členů svých výborů a s navrženými členy tuto
nominaci prokonzultovali.

•

Problému v zajištění výplaty schváleného příspěvku na obědy pro občany starší 70 let a
invalidní důchodce. Informaci podala paní Kroupová, účetní obce. Zastupitelé požádali paní
Kroupovou, aby do nejbližšího jednání zjistila podrobné informace.

•

Dotačním titulu „ Centrální vytápění obce Mezno na biomasu“ a průběhu realizace stavby.
(Viz zápis z 2. kontrolního dne na stránkách obce.) Starosta obce podal informaci o tom, že
na webu obce byly zveřejněny jak zápis z kontrolního dne č.2, tak i finanční analýza celého
projektu. Podle sdělení členů zastupitelstva pánů Šimka a Mikuly je problém s funkčností
souboru. Finanční analýza se nezobrazuje. Starosta obce slíbil okamžitou nápravu. Dále
starosta informoval o stavu rozpracovanosti trasy Kulturní dům Mezno směr Cihelna s
napojením odběrného místa Mydlářka a.s. Na konci 47. týdne roku 2014 by měla být dodána
technologie kotelny (kotle). V současné době se dokončují práce na elektroinstalaci,
pokládce dlažby, omítkách v kotelně. Další kontrolní den proběhne 27.11.2014.

•

Nutnosti přípravy smlouvy na dodávku tepla z centrálního topení pro občany. Starosta obce
informoval zastupitele, že je třeba začít připravovat návrh smlouvy. Na příštích jednáních
bude tato problematika řešena samostaným bodem.

•

Uzavřené smlouvě na koordinátora BOZP na staveništi centrálního topení a nutnosti jejího
schválení nebo zamítnutí. Starosta obce informoval zastupitele o tom, že uzavřel smlouvu o
poskytnutí služby – koordinátor BOZP na akci „Centrální vytápění obce Mezno na
biomasu“. Své jednání vysvětlil tím, že v případě provedené kontroly z úřadu práce byla
obec vystavena možnosti udělení sankce. Vzhledem k tomu, že návrh smlouvy nebyl
zastupitelům předložen, bude o podmínkách hlasování jednáno na nejbližším jednání.

•

Nutnosti zajistit pracovníky a proškolit je na obsluhu centrálního vytápění. Starosta požádal
členy zastupitelstva, aby navrhli občany naší obce, kteří by byli schopni obsluhovat nově
instalované kotle.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo bere poskytnuté informace na vědomí.
Hlasování: Pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.

Dále byly podány následující informace o:
•

Podání žádosti pana Vandrovce na pronájem části obecního pozemku parc. č. 305, trvalý
travní porost, v k. ú. Mitrovice. Starosta předložil zastupitelstvu informaci o tom, že pan
František Vandrovec podal žádost o pronájem části pozemku parc.č. 305 v k.ú. Mitrovice
(po zemřelém panu Kabešovi).

Usnesení č. 23
Zastupitelé vzali informaci na vědomí s tím, že o žádosti s pana Vandrovce budou jednat na
dalším jednání zastupitelstva.
Hlasování: Pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.
•

Neutěšeném stavu přibližně 140 psů majitele pana a paní Jakubův v rekreačním objektu ve
Vestci. Starosta podal zastupitelům sdělení o tom, že byl kontaktován spolkem na ochranu
zvířat, jehož zástupci ho informovali o neutěšeném stavu v rekreačním objektu ve Vestci.
Celou záležitost řeší státní veterinární správa, která má údajně obci podat další bližší
informace. Zastupitelé k tomuto bodu přijali následující usnesení:

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo vyslechlo informaci starosty obce o znepokojivém stavu v osadě Vestec ohledně
podezření na chov extrémního počtu psů v nevyhovujících podmínkách v nemovitosti č.p. 4.
Zastupitelstvo vyčká výsledků šetření dotčených orgánů a po té učiní další možné kroky.
Hlasování: Pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.
•

O způsobu pronájmu kuchyně v KD Mezno. Starosta navrhl, aby prostory kuchyně v KD
Mezno byly poskytnuty paní Ireně Markové, jako jedinému zájemci, formou sepsání
dodatku k již existující smlouvě. Bylo hlasováno o uzavření dodatku k nájemní smlouvě
s paní Markovou, jako s jediným zájemcem o pronájem kuchyně, místo uzavření nové
nájemní smlouvy. Schváleno jednomyslně s tím, že na příštím zasedání zastupitelstva
bude předložen návrh dodatku ke chválení. Návrh byl přijat.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo schvaluje pronájem kuchyně v KD Mezno s Paní Irenou Markovou formou
dodatku k již existující nájemní smlouvě s tím, že o podmínkách dodatku ke smlouvě bude
rozhodnuto na příštím zasedání zastupitelstva obce Mezno.
Hlasování: Pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.
Dále bylo projednáváno:
•

Schválení přihlášek do internetových aukcí na získání zbytků po těžbě dřeva u Lesů ČR,
jako zdroje topení pro centrální kotelnu.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo schvaluje podání opakované přihlášky a účast obce v elektronických aukcích
na získání zbytků po těžbě dřeva vyhlašovaných organizací Lesy ČR.
Hlasování: Pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.
•

Zajištění dodavatele na vyvezení a seštěpkování zbytků po těžbě vlastní i vysoutěžené v
internetových aukcích. Schváleno jednomyslně, že se obec Mezno přihlásí do internetové
aukce na zbytky po těžbě dřeva u organizace Lesy ČR. Dodavatele na vyvezení a
seštěpkování zbytků zajistí pan Doskočil a pan Pejša podle minulé zakázky (vybraná cenová
nabídka po kalamitě roku 2013). Návrh byl přijat.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo schvaluje dodavatele na vyvezení a seštěpkování zbytků dřeva po těžbě vybraná cenová nabídka po kalamitě roku 2013. Jednáním s dodavatelem jsou pověřeni pan
Pejša a pan Doskočil.
Hlasování: Pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.

•

Zakoupení fotoobrazu osady Vestec v ceně 3.500,- Kč.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo schvaluje nákup fotoobrazu za cenu 3.500,-Kč.
Hlasování: Pro 7, proti 1, vzdal se 0. Návrh byl přijat.

•

Zakoupení počítače a mobilního telefonu se SIM kartou. Starosta navrhl, aby byl pořízen
nový počítač - notebook a nový telefonní přístroj se SIM kartou pro potřeby obecního úřadu.
Stávající počítač, který využíval dosavadní místostarosta je již nefunkční.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo schvaluje zakoupení nového počítače (notebooku) a mobilního telefonu se SIM
kartou.
Hlasování: Pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.
•

Rozšíření úředních hodin na středu od 10.00 do 12.00 hodin. Starosta obce navrhl, aby
návštěvní hodiny pro veřejnost na Obecním úřadě Mezno byly rozšířeny na 2 dny v týdnu, a
to na pondělí 18-20 hodina a na středu 10-12 hodin. Po několika měsících bude návštěvnost
vyhodnocena a případně upravena.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo schvaluje rozšíření návštěvních hodin pro veřejnost na pondělí 18-20 hodin a
na středu 10-12 hodin.
Hlasování: Pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.
•

Vyjádření souhlasu s připojením na zdroj centrálního vytápění obce a dodávkami tepla pro
Mydlářka a. s. Starosta obce informoval zastupitele o požadavku ředitele společnosti
Mydlářka a.s. ohledně potvrzení stanoviska obce Mezno k připojení této společnosti k
systému vytápění na biomasu. Zastupitelstvo schválilo usnesení následujícího znění:

Usnesení č. 31
Zastupitelé konstatují, že dosavadní spolupráce s firmou Mydlářka a.s. byla vždy na velmi
dobré úrovni. Z důvodu vzájemné výhodnosti a prospěšnosti pro obec Mezno vyjadřují
zastupitelé souhlas s připojením akciové společnosti Mydlářka na „Centrální vytápění obce
Mezno na biomasu“ a dodávkami tepla.
Hlasování: Pro 7, proti 0, vzdal se 1. Návrh byl přijat.
•

Schválení přílohy č.2 ke smlouvě s EKO-KOM, a.s. na vypůjčení 2 ks nádob na tříděný
odpad. Starosta obce informoval zastupitele o požadavku společnosti EKO-KOM, a.s. na
potvrzení přílohy č.2 ke smlouvě na bezplatnou výpůjčku nádob na tříděný odpad.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo schvaluje text přílohy č.2 ke smlouvě s firmou EKO-KOM, a.s. a pověřuje
starostu k jejímu podpisu.
Hlasování: Pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.
•

Zrušení pevné telefonní linky obce. Návrh na zrušení pevné linky podala paní Kroupová s
ohledem na výročí smlouvy a možnosti provádění změn. Vzhledem k tomu, že pevnou linku
prakticky nikdo nevyužívá, bylo by možné místo pevné linky získat od poskytovatele služeb
SIM kartu do mobilního telefonu za výhodnějších podmínek.

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo schvaluje zrušení pevné telefonní linky v kanceláři Obecního úřadu Mezno.
Hlasování: Pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.

•

Záměr zaměstnat jednoho pracovníka k obsluze a zajišťování provozu centrálního vytápění.
Starosta obce informoval zastupitele o záměru v budoucnu zaměstnat pana Stanislava
Pavlíka jako vedoucího obsluhy provozu centrálního vytápění.

Usnesení č. 34
Zastupitelé schvalují záměr zaměstnat pana Stanislava Pavlíka jako vedoucího obsluhy
provozu centrální výtopny.
Hlasování: Pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.

•

Návrh na zakoupení vánoční výzdoby do Mitrovic v ceně cca 3.000,- Kč. Návrh podala ing.
Candrová. Vánoční osvětlení v Mitrovicích již není funkční, z toho důvodu je žádáno o
nákup nového.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo schvaluje nákup vánočního osvětlení do osady Mitrovice v ceně do 3.000,-Kč.
Hlasování: Pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.
•

Návrh na pozvání ing. Koubkové k seznámení se změnami v odpadovém hospodářství.
Návrh podala Ing. Candrová v souvislosti s blížící se platností novely zákona o odpadech. V
této souvislosti vznikají obci nové povinnosti. Zastupitelstvu bylo navrženo, aby byla
pozvána Ing. Koubková, vedoucí oddělení odpadového hospodářství odboru životního
prostředí MěÚ Tábor, k osvětlení celé problematiky a nastínění možností řešení nově
vzniklých povinností pro obec.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo souhlasí s účastí Ing. Koubkové na zasedání zastupitelstva za účelem
seznámení zastupitelů s nově nastavenými povinnostmi v zákoně o odpadech a jeho
prováděcích vyhláškách.
Hlasování: Pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.
•

Volba místostarosty. Starosta obce znovu předložil návrhy na kandidáty na post
místostarosty obce. Navrhl slečnu Němečkovou a pana Pavlíka, ale ani jeden kandidát
nevyjádřil souhlas, proto volba neproběhla a byla odložena na další jednání zastupitelstva
obce.

Usnesení č. 37
Volba místostarosty je odložena na další jednání zastupitelstva.
Hlasování: Pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.
•

Další jednání zastupitelstva. Starosta navrhl, aby jednání bylo svoláno dle časové potřeby na
schválení smlouvy o čerpání dotace na biomasu se SFŽP.

Usnesení č. 38
Zastupitelstvo schvaluje, že příští jednání zastupitelstva bude svoláno starostou tak, aby na
tomto jednání mohlo být projednáno schválení smlouvy o čerpání dotace z fondu SFŽP.
Hlasování: Pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.
Zápis vyl vyhotoven dne 27.11.2014
Zapisovatel: Ing. Blanka Candrová

Ověřovatelé: paní Kaňková Alena.......................................... dne:...................................................

pan Šimek Roman............................................. dne:...................................................

Starosta:

pan Vobruba Rudolf.......................................... dne:...................................................

