Zápis č. 05 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 25. května 2016
Přítomni: Vobruba, Kaňková, Šimek, Němečková, Pavlík, Mikulová, Mikula, Doskočil
Omlouvá se:
Hosté: p. Candrová
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.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Schválení programu zastupitelstva.
Kontrola minulého zápisu.
Informace o průběhu plnění podmínek poskytnuté dotace na vytápění
biomasou.
a. Výsledek kontroly ze SFŽP
b. Žádost o povolení provozu stacionárního zdroje.
c. Zelené bonusy.
d. Provoz kotelny.
6. Informace o práci v lese a zpracování štěpky.
7. Informace o stavech účtů obce.
8. Informace o postupu prací na územním plánu obce.
9. Informace o stavu v odstraňování nedostatků v účetnictví obce a o průběhu
auditu.
10. Informace o ukončení členství v DSO Benebus.
11. Informace o poradě starostů konané ve Voticích.
12. Informace o zakreslení sítí v obci.
13. Informace o kontrole Státního fondu životního prostředí k projektu ¨Centrální
vytápění na biomasu a zateplení v obci Mezno¨.
14. Informace o projednání závěrečného účtu Společenství obcí Čertovo břemeno
a svazku obcí Mikroregion Voticko.
15. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na příjezd do haly na parcele parc. č.
212/12, v k. ú. Mezno, ve vlastnictví Pavly Novákové v rozsahu 400 m2 a
zmocnění starosty k jejímu podpisu.
16. Návrh na přeložení veřejného osvětlení v osadě Mitrovice.
17. Návrh na zmocnění starosty k podpisu ohledně rozpočtového opatření.
18. Návrh na změnu rozpočtu podle rozpočtového opatření předloženého paní
Kroupovou.
19. 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 pan Mikula a pan
Doskočil 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 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.
Ukončení členství v Dobrovolném svazku obcí Benebus.
Poradě starostů ve Voticích.
Zakreslení sítí v obci,
Kontrole Státního fondu životního prostředí.
Projednání závěrečného účtu Společenství obcí Čertovo Břemeno.
Všichni přítomní členové zastupitelstva vzali předložené informace na vědomí.
Starosta obce předložil návrh na uzavření nájemní smlouvy na příjezd do haly na parcele č. 212/12,
v k. ú. Mezno, ve vlastnictví Pavly Novákové v rozsahu 400 m² za 10 Kč 1 m2 a rok a zmocnění
starosty k jejímu podpisu.
Usnesení č. 3
Hlasování: pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.
V souvislosti s akcí eon na přeložení elektrického vedení do země, předložil starosta obce návrh na
přeložení veřejného osvětlení v Mitrovicích v nezbytném rozsahu, což je přibližně 5 světel se
stožáry, uložení kabelu do země a další práce s tím související, a návrh na jeho zmocnění k
objednání, popřípadě uzavření dodavatelských smluv. O průběhu a výši nabídek bude starosta
zastupitelstvo průběžně informovat.
Usnesení č. 4
Hlasování: pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.
Starosta obce předložil návrh na zmocnění starosty k podepisování ohledně rozpočtových
opatření takto: Zastupitelstvo obce Mezno schvaluje, aby starosta v době mezi zasedáními
zastupitelstva prováděl rozpočtová opatření na příjmové straně neomezeně a na výdajové
do 500.000, Kč a ukládá starostovy, aby na nejbližším zasedání zastupitelstva toto
opatření předložil.
Usnesení č. 5
Hlasování: pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.
Dále podal návrh na změnu rozpočtu podle rozpočtového opatření předloženého paní Kroupovou.
Usnesení č. 6

Hlasování: pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.
Různé.
Starosta informoval zastupitelstvo o vyjádření hejtmana Středočeského kraje o opravě místní
komunikace z Lažan k Nové hospodě.
Další zasedání zastupitelstva bude 29. 6. 2016 v 19:00.
Zápis byl vyhotoven dne 30. 5. 2016.
Zapisovatel: Lucie Němečková

Ověřovatelé:
paní
pan
místostarosta Stanislav Pavlík
starosta Rudolf Vobruba

