Zápis č. 11 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 8. prosince 2015
Přítomni: Vobruba, Kaňková, Šimek, Doskočil, Němečková, Pavlík, Mikula, Mikulová
Omlouvá se:
Hosté :
Po zahájení jednání, které provedl starosta obce pan Vobruba, starosta konstatoval, že je přítomno 8
členů zastupitelstva, a tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné.
Starosta předložil návrh rozšířeného programu:
Program:
1. Zahájení a kontrola minulého zápisu.
2. Schválení programu zastupitelstva.
3. Informace o průběhu realizace dotačního titulu vytápění biomasou.
Licence.
Odstraňování vad  zprovozňování.
Financování.
4. Informace o práci v lese a zpracování štěpky.
5. Informace o postupu prací na územním plánu obce.
6. Informace o realizaci dotace na dovybavení SDH Mezno.
7. Informace o stavu v odstraňování nedostatků v účetnictví obce.
8. Informace o realizace dotace na likvidaci biologického odpadu rostlinného
původu.
9. Projednání bezpečnostní situace v obci Mezno za rok 2015.
10. Návrh na schválení a uzavření dodatku ke smlouvě o svozu komunálního odpadu
s firmou Compag.
11. Návrh na finanční podporu výměny babyboxu v Sedlčanech a finančního
příspěvku na chod a činnost organizace Rytmus Benešov, o.p.s. na rok 2016.
12. Návrh na schválení a uzavření smlouvy o prodeji obecních pozemků parc. č.
242/2, 242/3 a 242/4, v k. ú. Mezno, včetně uzavření smluv a zmocnění starosty k
jejich podpisu.
13. Návrh na schválení požadavku KSÚS na vyřazení silnice ze sítě komunikací.
14. Návrh na zakoupení účetního programu pro evidenci provozu topení a
vyúčtování dodávek tepla.
15. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 13.
16. Návrh na schválení rozpočtu na rok 2016.
17. Různé.
Usnesení č. 1
Hlasování: Pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.
Dále zasedání probíhalo podle schváleného rozšířeného programu. Starosta provedl kontrolu
minulého zápisu a vedl schůzi.
Po té starosta pokračoval v programu volbou ověřovatelů zápisu. Navrhnuti byli paní Kaňková a
pan Mikula a zapisovatelem je slečna Němečková.
Usnesení č. 2

Hlasování: Pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.
Dále bylo postupováno podle schváleného programu. Zastupitelům byly podány následující
informace o:
Dotačním titulu „Centrální vytápění obce Mezno na biomasu“ a průběhu realizace stavby.
Hospodaření v obecních lesích.
Postupu prací na územním plánu obce.
Realizaci dotace na dovybavení SDH Mezno.
Stavu v odstraňování nedostatků účetnictví v obci.
Realizaci dotace na likvidaci biologického odpadu rostlinného původu.
Bezpečnostní situaci v obci Mezno za rok 2015.
Všichni přítomní členové zastupitelstva vzali předložené informace na vědomí.
Starosta obce předložil návrh na schválení dodatku ke smlouvě o svozu komunálního odpadu
s firmou Compag.
Usnesení č. 3
Hlasování: pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.
Starosta obce předložil návrh na finanční podporu výměny babyboxu a finančního příspěvku na
chod a činnost organizace Rytmus Benešov, o.p.s. na rok 2016.
Usnesení č. 4
Hlasování: pro 0, proti 8, vzdal se 0. Návrh nebyl přijat.
Dále podal návrh na schválení a uzavření smlouvy o prodeji obecních pozemků parc. č. 242/2,
242/3 a 242/4 v k.ú. Mezno, včetně uzavření smluv a zmocnění starosty k jejich podpisu.
Usnesení č. 5
Hlasování: pro 0, proti 8, vzdal se 0. Návrh nebyl přijat.
Dále podal návrh na schválení požadavku KSÚS na vyřazení silnice ze sítě komunikací.
Usnesení č. 6
Hlasování: pro 0, proti 0, vzdal se 0. Zastupitelstvo rozhodlo o přeložení návrhu na další jednání.
Dále podal návrh na zakoupení účetního programu pro evidenci provozu topení a vyúčtování
dodávek tepla.
Usnesení č. 7
Hlasování: pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.
Starosta předložil návrh na provedení inventur majetku obce Mezno za rok 2015, ustanovení
inventarizační komise ve složení předseda – pan Pavlík, členové – pan Mikula a pan Doskočil, a
proškolení inventarizační komise.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo schvaluje provedení inventur majetku obce Mezno za rok 2015, ustanovení
inventarizační komise ve složení předseda – pan Pavlík, členové – pan Mikula a pan Doskočil, a
proškolení inventarizační komise.
Hlasování: Pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.
Dále podal návrh na schválení rozpočtového opatření č. 13 zpracovaného paní Kroupovou.

Usnesení č. 9
Hlasování: pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.
Závěrem starosta předložil návrh na schválení vyrovnaného rozpočtu na rok 2016.
Usnesení č. 10
Hlasování: pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.
Různé:
Další zasedání zastupitelstva bude 20. 1. 2016 v 19:00.
Zápis byl vyhotoven dne 25. 12. 2015.
Zapisovatel: Lucie Němečková
Ověřovatelé:
paní Kaňková ............………………..………….…dne……………….………………
pan Mikula ……..………...………………….……dne……………………………….
Starosta: pan Rudolf Vobruba………………………dne………………………………..
Místostarosta: pan Stanislav Pavlík……..……….….dne……………………….……….

