Zápis č. 5 z jednání mimořádného zastupitelstva obce Mezno ze dne 2. června 2015

Přítomni: Vobruba, Němečková, Pavlík, Šimek, Mikula, Mikulová, Doskočil, Kaňková
Omlouvá se:
Hosté: p. Kroupová, p. Bechyňová, p. Picka

Po zahájení jednání, které provedl starosta obce pan Vobruba, starosta konstatoval, že je
přítomno 8 členů zastupitelstva, a tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné.

Po té starosta pokračoval v programu volbou ověřovatelů zápisu. Navrhnuti byli pan Šimek a
paní Kaňková.
Usnesení č. 1
Hlasování: Pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.

Na zasedání Zastupitelstva vystoupila paní Bechyňová, která bude oprávněná k výkonu územně
plánovací činnosti a bude plnit funkci pořizovatele.
Zastupitelstvo na zasedání projednalo návrhy:
! o změně postupu pořizování územního plánu Mezno / proces pořizování byl zajišťován
úřadem územního plánování tj. Městským úřadem Votice, dále bude postupováno ve
smyslu ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování stavebním
řádu ( dále jen „stavební zákon“),
! starosta obce bude písemně informovat úřad územního plánování o stažení své žádosti
na pořízení územního plánu,
! schvaluje fyzickou osobu oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti, se kterou
bude uzavřena smlouva pro výkon územně plánovací činnosti,
! stvrdilo určeného zastupitele dne 2.6.2015, který bude nadále spolupracovat
s pořizovatelem při pořizování územního plánu, jméno určeného zastupitele: Rudolf
Vobruba,
! konstatuje, že starosta prověřil splnění kvalifikačních požadavků Pavly Bechyňové pro
územně plánovací činnost,
! zmocnění starosty k podpisu smlouvy s novým pořizovatelem a ostatních potřebných
dokumentů ke změně postupu pořizování ÚP.
Usnesení č. 2
Hlasování: pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.

Starosta předložil návrh na zakoupení traktoru s příslušenstvím pro obec Mezno, za částku cca
1 149000,- bez DPH. Starosta a zastupitelstvo se dohodli, na základě posouzení nabídek, že
traktor koupí na splátky (60 měsíců) s 30% akontací. Jedná se o traktor značky Zetor, dle
nabídky firmy Agrozet Tábor. Dále návrh na zmocnění starosty k podpisu kupní smlouvy a

smlouvy o úvěru na předmětný traktor.
Usnesení č. 3
Hlasování: pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.
Dále na zasedání Zastupitelstva vystoupil pan Picka (jako technický dozor) ohledně akce
„Centrální vytápění na biomasu v obci Mezno“. Ujistil zastupitelstvo, že celá akce probíhá
podle plánu a bez větších nesrovnalostí a uspokojivě zodpověděl otázky členů zastupistelstva.
Všichni přítomní členové vzali předložené informace na vědomí.
.

Zápis byl vyhotoven dne 8. června 2015.
Zapisovatel: Lucie Němečková
Ověřovatelé:
paní Alena Kaňková…………………………..………….…dne……………….………………
pan Roman Šimek….….………..…………………….….…dne……………………………….
Starosta:
pan
Rudolf
dne………………………………..

Vobruba………………………………

Místostarosta: pan Stanislav Pavlík…………… ……….….dne……………………….……….

