Zápis č. 03 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 23. března 2016
Přítomni: Vobruba, Kaňková, Šimek, Doskočil, Němečková, Pavlík, Mikulová
Omlouvá se: Mikula
Hosté: p. Pejša, p. Král, p. Vandrovec, p. Zemín, p. Vinduška, zástupci policie ČR
Po zahájení jednání, které provedl starosta obce pan Vobruba, starosta konstatoval, že je přítomno 7
členů zastupitelstva z osmi, 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 plnění podmínek poskytnuté dotace na vytápění biomasou.
Žádost o povolení provozu stacionárního zdroje.
Připojení Mydlářka a. s.
Provoz kotelny.
4. Informace o práci v lese a zpracování štěpky.
5. Informace o stavech účtů obce.
6. Informace o postupu prací na územním plánu obce.
7. Informace o stavu v odstraňování nedostatků v účetnictví obce a o průběhu
auditu.
8. Informace o DSO Benebus.
9. Informace o schůzi SO Čertovo břemeno.
10. Projednání bezpečnostní situace na území obce Mezno.
11.Návrh na schválení příspěvku o. p. s. Toulava.
12.Soutěž  „Vesnice roku“.
13.Návrh na rozdělení kompostérů.
14. Návrh na schválení záměru odkoupit obchod v Mitrovicích, č. p. 35 na st. parc. č.
52 s pozemky st. parc. č. 52 a parc. č. 71/4 v k. ú. Mitrovice, obec Mezno od pana
Sedláka.
15. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 3.
16. Různé.
Usnesení č. 1
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel 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 Mikulová a
pan Šimek a zapisovatelem je slečna Němečková.
Usnesení č. 2
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel 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 plnění podmínek.
Hospodaření v obecních lesích.

Stavech účtů obce.
Postupu prací na územním plánu obce.
Stavu v odstraňování nedostatků účetnictví v obci a o průběhu auditu.
Dobrovolném svazku obcí Benebus.
Schůzi společenství obcí Čertovo břemeno.
Projednání bezpečnostní situace na území obce Mezno.
Všichni přítomní členové zastupitelstva vzali předložené informace na vědomí.
Starosta obce předložil návrh na schválení příspěvku 1000 Kč na obecně prospěšnou společnost
Toulava.
Usnesení č. 3
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (pan Pavlík). Návrh byl přijat.
Starosta obce předložil návrh na zúčastnění soutěže – „Vesnice roku“.
Usnesení č. 4
Hlasování: pro 1 (slečna Němečková), proti 6, zdržel se 0. Návrh nebyl přijat.
Dále podal návrh na rozdělení kompostérů a uzavírání darovacích smluv, a zmocnění
starosty k jejich podpisu.
Usnesení č. 5
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Pan Král podal návrh na schválení záměru k odkoupení obchodu v Mitrovicích od pana Sedláka do
vlastnictví obce.
Usnesení č. 6
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Starosta obce předložil návrh na schválení rozpočtového opatření č. 3 zpracovaného paní
Kroupovou.
Usnesení č. 7
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Různé.
Další zasedání zastupitelstva bude 20. 4. 2016 v 19:00.
Zápis byl vyhotoven dne 31. 3. 2016.
Zapisovatel: Lucie Němečková
Ověřovatelé:
paní
pan
místostarosta Stanislav Pavlík
starosta Rudolf Vobruba

